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GIRO NOS BAIRROS:

Falta de calçamento, terrenos abandonados
e motoristas imprudentes
O Giro nos Bairros da Rádio Alternativa e do SL Jornal esta semana foi até o Santa Mônica II, Vila Nova e
adjacências. Com o objetivo de ressaltar os principais problemas de quem vive no local
(pág 07)

Reclamações

Iluminação da Praça
Duque de Caxias
deixa a desejar
Caminhar e praticar exercícios
na Praça Duque de Caxias à
noite já virou tradição em São
Lourenço. Contudo, esses
frequentadores estão insatisfeitos
com um pequeno detalhe, que
faz toda diferença
(pág 07)

Operação Divisas
Seguras termina com
20 presos em Minas
17ª Operação Divisas Seguras,
realizada pela Secretaria de
Estado de Defesa Social (Seds)
em parceria com as polícias
Civil e Militar
(pág 08)

Paróquia de Soledade
doa mais de R$ 5 mil ao
Hospital São Lourenço

São Lourenço faz Tiro de Guerra realiza
campanha contra DST´s formatura final da turma
2014
(pág 09)

(pág 08)

A Paróquia Nossa Senhora
da Soledade organizou uma
campanha de doações em prol
do Hospital. Através da ação,
foram arrecadados R$ 5.005,60
(pág 08)
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LAURA MATHIASI

Dia Nacional de Combate ao
Editorial Câncer: reflexão e cuidado

jornalismo@portalalternativa.com.br

O Dia Nacional de Combate
ao Câncer, lembrado em 27
de novembro desde que a
Portaria GM 707/1998 do
Ministério da Saúde o instituiu
com a finalidade de ampliar
o conhecimento da população
sobre o tratamento e a
prevenção da enfermidade,
está longe de ser uma data
comemorativa. Considerada
como a segunda causa de
morte por doença no país, a
portaria estabelece que a
data seja uma oportunidade
para “evocar o importante
significado histórico das entidades
de combate ao câncer, de
consagração aos inumeráveis
e valiosos serviços prestados
ao país e proporcionar importante

mobilização popular quanto
aos aspectos educativos e
sociais na luta contra o câncer”.
No Brasil, a estimativa para
o ano de 2014, que será válida
também para o ano de 2015,
aponta para a ocorrência de
aproximadamente 576 mil
casos novos de câncer, incluindo
os casos de pele não melanoma,
reforçando a magnitude do
problema do câncer no país.
O câncer de pele do tipo não
melanoma (182 mil casos
novos) será o mais incidente
na população brasileira, seguido
pelos tumores de próstata (69
mil), mama feminina (57 mil),
cólon e reto (33 mil), pulmão
(27 mil), estômago (20 mil) e
colo do útero (15 mil).

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

Dia da Consciência Negra

Sem considerar os casos
de câncer de pele não melanoma,
estimam-se 395 mil casos
novos de câncer, 204 mil para
o sexo masculino e 190 mil
para sexo feminino. Em
homens, os tipos mais incidentes
serão os cânceres de próstata,
pulmão, cólon e reto, estômago
e cavidade oral; e, nas mulheres,
os de mama, cólon e reto,
colo do útero, pulmão e
glândula tireoide. É incontestável
que o câncer é hoje, no Brasil,
um problema de saúde pública,
cujo controle e prevenção
deverão ser priorizados em
todas as regiões, desde as
mais desenvolvidas – cultural,
social e economicamente –
até às mais desiguais. As
abordagens orientadas para
enfrentar esse problema de
saúde são, necessariamente,
múltiplas, incluindo: ações
de educação para saúde em
todos os níveis da sociedade;

prevenção orientada para
indivíduos e grupos; geração
de opinião pública; apoio e
estímulo à formulação de
legislação específica para o
enfrentamento de fatores de
risco relacionados à doença;
e fortalecimento de ações em
escolas e ambientes de trabalho.
De outro lado, atividade
fundamental é o monitoramento
continuado dos programas
de prevenção e controle
implementados para combater
o câncer e seus fatores de risco.
Esse monitoramento incorpora
a supervisão e a avaliação dos
programas como atividades
necessárias para o conhecimento
do andamento e do impacto
no perfil de morbimortalidade
da população, bem como a
manutenção de um sistema de
informações oportuno e de
qualidade, que subsidie análises
epidemiológicas como produto
dos sistemas de vigilância.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

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

É PARA VOCÊ!
“Um velho carpinteiro estava
para se aposentar. Ele contou a
seu chefe os seus planos de largar
o serviço de carpinteiro e de
construção de casas, e a vontade
de viver uma vida mais calma com
sua família, pois estava cansado
do ofício. Claro que ele sentiria
falta do pagamento mensal, mas
ele necessitava da aposentadoria.
O dono da empresa sentiu em
saber que perderia um de seus
melhores empregados e pediu a
ele que construísse uma única
casa como um favor especial. O
carpinteiro consentiu, mas com
o passar do tempo era fácil ver
que seus pensamentos e seu coração
não estavam no trabalho.
Ele não se empenhou no serviço,
deixou boa parte da obra para outro
fazer, utilizou matérias-primas de
qualidade inferior, enfim, a má vontade
em construir era evidente em todos
os aspectos. Foi uma maneira lamentável
de encerrar sua carreira.
Quando ele terminou o trabalho,
o construtor veio inspecionar a
casa e entregou a chave da porta
ao carpinteiro.”Esta é a sua casa”
- ele disse.Meu presente para você!
Que choque! Que vergonha!
Se ele soubesse que estava
construindo a própria casa, teria
feito completamente diferente.
Não teria sido tão relaxado...
Agora ele teria que morar numa

casa feita de qualquer maneira.
Assim acontece com muitos.
Constroem suas vidas de maneira
desleixada, fazendo sempre o mínimo.
Então, um dia, em choque, olham
para a situação que criaram e vêm
que estão morando na casa que
construíram.
Se soubessem disso, teriam feito
diferente. Pense em você como um
carpinteiro. Pense sobre sua casa.
Cada dia você martela um prego
novo, coloca uma armação ou
levanta uma parede. Construa
sabiamente.
A sua vida é a única que você
construirá.
Mesmo que você tenha somente
mais um dia de vida, este dia
merece ser vivido graciosamente
e com dignidade.
Sua vida de hoje é o resultado
de suas atitudes e escolhas feitas
no passado.
Sua vida de amanhã será o
resultado de suas atitudes e escolhas
que fizer hoje!”
Que Deus nos ajude a fazermos
todas as nossas tarefas do dia a
dia_ desde as pequenas até as
grandes obras_ com zêlo, amor,
dedicação...pois tudo o que
realizamos de bom ou de ruim,
nós mesmos é que colhemos!
O dia de hoje e tudo o que você
vai realizar neste dia é, antes de
ser para o outro, pra você!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA É um caminho estreito, mas
Queridos filhos:
Vocês não estão conscientes
da graça que estão vivendo neste
tempo, em que o Altíssimo lhes
dá sinais, para que se abram e
se convertam. Retornem para
Deus e para a oração e que, em
seus corações,famílias ecomunidades
reine a oração, de forma que o

Espírito Santo os conduza e os
encoraje a estar, cada dia, mais
abertos à vontade de Deus e ao
seu plano em relação a cada um
de vocês. Eu, com os anjos e com
os santos, estou intercedendo
por todos nós.
Obrigada, por terem correspondido
ao meu apelo. (25-07-14)

é uma beleza ser de Deus!

MENSAGEM EM REFLEXÃO

Lindo o espetáculo promovido
pela Casa da Cidadania no
último Sábado (22/11). O
evento em homenagem ao
dia 20 de Novembro, dia da
Consciência Negra, reuniu

grande participação dos
integrantes da Casa e de
convidados. Foram apresentados
Corais, Serestas, Dança
Cigana e Capoeira. Que não
foi, perdeu!

Giro nos Bairros
São Lourenço precisa de
mais atenção quando o assunto
é a necessidade do povo.
Dessa maneira, resolvemos
dar voz aos moradores de
todos os bairros da cidade.
Por isso, semanalmente,
estaremos nos bairros para
ouvir as reivindicações e juntos
procurarmos uma solução.
Tanto o SL Jornal quanto a

Rádio Alternativa, no Plantão
da Cidade, estão à disposição
para que você, leitor e
ouvinte, possa dar sua
opinião, e reivindicar sobre
os mais diversos assuntos.
Mande e-mail para o
jornalismo@portalalternativa.
com.br ou ligue para o 33326363 e diga: Onde o Giro
nos Bairros deve ir?

Sim! Não temos consciência
da graça, desse dom valioso,
que o Senhor nos vem
concedendo, há tanto tempo,
desde quando começaram
as aparições de Nossa Senhora
em Medjugorje. Parece que
o Céu se abriu, ou melhor,
escancarou-se e uma enxurrada
de bênçãos e de graças caiu
sobre a terra. Muitos dos
cristãos não se deram conta
dessa dádiva preciosa que o
bom Deus, por intermédio
de Sua Santíssima Filha, se
dignou mandar a nós, os
degredados filhos de Eva.
Perguntamos agora: Nesses
33 últimos anos, qual a medida
de nosso crescimento espiritual?
Quanto avançamos na caminhada
rumo ao Céu? Quantos retornaram
realmente a Deus, de uma
forma decisiva, perseverante,
verdadeira? Quantos de nós
rezam com o coração, meditando

no seu íntimo e vivendo, nas
famílias e comunidades, a
verdadeira fé, que herdaram
de seus antecessores? Deus
criou-nos para sermos herdeiros
de sua Glória. Se estivéssemos
sós na caminhada, que nos
foi proposta, teríamos razões,
de sobra, para estarmos parados,
sem uma luz que clareasse o
nosso caminho. Entretanto,
temos, dia e noite, o Espírito
Santo, cuja atribuição primordial
é encorajar-nos e convencernos, sempre mais, a fazermos
a vontade de Deus. O Céu,
onde se encontram os anjos
e os santos, liderados pela
Santíssima Virgem, intercede
por nós constantemente,
para que possamos, um dia,
aumentar o número dos
eleitos, que souberam seguir
os passos de Jesus.
Fonte: Informativo RAINHA
DA PAZ

Muitas pessoas estão a
serviço do “príncipe deste
mundo”. Ele, sem direito
nenhum, conquistou aqueles
que vivem uma vida mundana.
Deus não enviou o Seu Filho
para condenar os que estão
sendo instrumentos do inimigo,
mas para os salvar. É muito
importante que nós entendamos
isso, pois para ser do Senhor
é exigida de nós uma luta.
É um caminho estreito, mas
é uma beleza ser de Deus!
Existem aqueles que rejeitam
o modo como o Senhor quer
que vivamos, porque caíram
na tentação, vivem o mal, o
pecado. O inimigo faz deles
instrumentos muito úteis para
levar os outros ao pecado.

Veja o que os meios de
comunicação estão fazendo
com a nossa educação, com
a nossa política e jurisprudência!
Você sabe quanta corrupção
há nesse meio? É só abrir
os olhos para a realidade,
para ver que estamos num
mundo que se tornou contra
as leis e os mandamentos
de Deus. Assim como a mãe
ensina aos filhos com
exemplos, para que eles
aprendam, muito mais Deus,
que nos apresenta a Sua
Torah, todo o ensinamento
da Bíblia. Na Palavra de
Deus não há só leis e
mandamentos, mas ensinamentos
de salvação. É assim que o
Senhor nos ama.
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ENTREVISTA Michele Faria

Conte-nos sobre sua
história com a música.
Tenho 28 anos, a música
está dentro de mim desde
os sete anos de idade, quando
meus pais me apresentaram
a oportunidade de estudar.
Comecei os estudos para tocar
na igreja, era o sonho dos
meus pais e bem depois se
tornou o meu também. Quando
somos crianças não entendemos
muito bem as coisas, se não
tivermos as devidas instruções
ficamos perdidos, sem saber
o que fazer. Aos oito anos,
bem pequena, comecei a
tocar na igreja. Meu pai já
era músico, sempre gostou
de violino, e ele foi o grande
incentivador de todos em
casa. Tanto que somos em
4 irmãos, e todos tocam
instrumentos. Estudava muito,
não tinha muitas responsabilidades,
então eu aproveitava meu
tempo estudando. Na época
meu instrumento era o órgão.
Aos 14 anos me apaixonei
pelo piano, e apesar de não
ter o instrumento eu estudava
tudo que era coisa relacionada
ao piano.
Quais instrumentos você
toca? E por que os escolheu?
Eu toco atualmente órgão
eletrônico, teclado e piano.
Na verdade eu comecei

estudando em um teclado,
bem simples e depois passei
para o órgão, instrumento
que toco na igreja até hoje,
com a ajuda de Deus. Alguns
anos depois comecei o estudo
do piano que é a minha paixão.
Quando criança eu ia pra
escola, e no caminho havia
uma casa de uma pianista, e
toda vez que eu voltava eu
sentava na janela do lado de
fora e ficava ouvindo aquela
senhora tocar o piano, aquele
som me encantava e eu dizia
que um dia sentaria num
piano daquele e tocaria para
as pessoas ouvirem também!
Sempre que eu ouvia o som
do piano, alguma coisa mudava
dentro de mim, e a vontade
de tocar invadia ainda mais o
meu ser. Hoje quando estou
abatida, triste com alguma
coisa, o que às vezes é inevitável,
eu toco, mando a tristeza
embora. Dizem que quem canta
seus males espanta, digo o
mesmo para quem toca...

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Professora de música
Quais os projetos
relacionados à música
você possui?
Atualmente dou aulas
particulares. E no ano que
vem, com a ajuda de Deus,
vou dar aulas de música em
uma escola numa cidade
próxima a São Lourenço.
Considerações finais.
A música nos transforma,
é uma forma de nos aproximar
de Deus, de dizer o que sentimos
não em palavras, mas com
sentimento. O músico toca
o coração das pessoas, esse
é o motivo pelo qual tanto
batalhamos, pois não basta
só saber, ter técnica, anos e
anos de estudo, se não
conseguirmos tocar o coração,

estamos fazendo errado! A
música é a arte de expressar
todo o nosso sentimento
através do som.
E eu agradeço a Deus por
ter me dado essa oportunidade,
de poder levar música aos
corações! Agradeço por ter
sido incentivada desde
pequena pelos meus pais.
Agradeço pela paciência do
meu esposo por me levar a
Varginha toda semana, por
acreditar no que eu faço, e
principalmente, pelo filho
lindo, que agora em dezembro
faz três aninhos. Inspiradores
da minha vida!

TEMPO DO ADVENTO

Michele Faria
Telefone de contato (35)87041456
oi (35)91190338 tim

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

Você ganhou o Primeiro
Lugar, na categoria C, no
Sexto Concurso de Piano, no
Conservatório de Música
Marciliano Braga, em Varginha
em Outubro. Como foi essa
conquista? Conte-nos sobre
o concurso.
O concurso foi agora no
final do mês de Outubro. Os
alunos participantes do
conservatório e dos conservatórios
vizinhos participaram. A
disputa foi dividida em cinco
categorias: a, a1, b, c e d.
Na minha categoria foram
inscritas seis pessoas. E eu
tive a oportunidade de vencer
em primeiro lugar. Fomos
julgados por três brilhantes
pianistas. Fiquei muito feliz
com essa conquista e no ano
que vem irei participar do
sétimo concurso na categoria
D, que é a última.

“Vida é Sonho”
Volto no tempo parecia
não encontrar uma saída
o sonho que se perde;
A menina adormecida
agora na minha mente;
O sonho me leva ao passado
eternamente presente;
A minha história de vida
é uma arte de “Deus”
ser concebida por “Ele”;
Plantar a árvore da vida
e seguir em frente;
Parecia estar acordada
de volta à realidade;

Você já participou de
muitos concursos?
Esse foi o primeiro que
participei no conservatório.

Agora só me resta saudade.
27/11 – Dia Nacional de Combate ao Câncer

Flagrantes!
Foto: SL Jornal

Estamos no final mais um
ano de nossas vidas, contando
com a presença amorosa de
Deus que nos acompanhou
por todos os dias de 2014.
Muitas foram as nossas atividades,
dentre encontros, celebrações
festas... E por tudo isso, demos
Graças a Deus!
Iniciamos no dia 30 de
novembro o Tempo do Advento,
que nos prepara para o Natal,
um tempo de Esperança, pois
o Senhor vem a nós. A Virgem
está grávida. Aproxima-se o
momento em que estaremos
diante de Jesus: no Natal
vamos contemplar o “Rosto
Humano de Deus”, maravilhados
ficaremos ao ver o quanto
Ele se parece conosco, pois
por tanto nos amar, Deus
quis ser um de nós e assumiu
nossa carne.
Fim de ano é momento
oportuno para as festas, as
confraternizações, “amigosocultos”, encontros de famílias,
presentes... Mas é bom
recordar que quem realmente
nos une é Deus. É o amor

de Cristo que nos reúne, de
modo que fica completamente
sem sentido festejar o natal
e passagem de ano, se não
for para ligar-se mais a esse
mistério tão bonito, de Deus
que se deixa tocar pelas
mãos humanas.
Nestes dias de festas, temos
3 dias que são “dias santos”:
8 de dezembro, dia da Imaculada
Conceição, dia 25 de dezembro,
Natal do Senhor e 01 de janeiro,
dia de Maria, Mãe de Deus.
Nestes dias o católico deve
ir à missa e comungar.
É alarmante o quanto as
pessoas do nosso tempo vivem
sem sentido. Isto se reflete
nas muitas instâncias da vida.
Precisamos voltar a dar sentido
à nossa existência, resignificar
as coisas: Natal é tempo de
Graça, momento especial de
experiência do amor de Deus.
Que este não seja mais um
Advento, mas seja especial
em nossa nossa preparação
para a chegada de Jesus
Abraço e bênção a todos.

CLASSIFICADOS

Mendigos

Faixa de pedestre
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Foto: SL Jornal

LOTE EM CONDOMÍNIO FECHADO, EM EXCELENTE
LOCALIZAÇÃO, COM 3661.80M², ÁREA COMUM DE
1902.74M², ÁREA DE LAZER 16000M², COM PISCINA,
SAUNA A VAPOR, QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRA E
FOGÃO A LENHA, QUADRA DE VOLEY E FUTEBOL, LAGO
DE PEIXES, POMAR E NASCENTE DE ÁGUA MINERAL.
CONTATO PELO TEL: 035 9992-6789
“BENZEDEIRA CÍNTIA PRADO – AJUDA VOCÊ A TRAZER
O SEU AMOR. SERIEDADE E SIGILO ABSOLUTO. ATENDE
DE 2ª A SÁBADO, DAS 8H ÀS 21H. 35-8886-1705(OI)
35-9257-4182(TIM)”
VENDO LOTE DE 320M² LOCALIZADO NO FINAL DA RUA
CASSIMIRO DE ABREU, ESQUINA COM A RUA MIGUEL
COUTO FILHO, NO BAIRRO PORTA DO CÉU. CONTATO PELO
TEL: (35) 8855-2168
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. OTIMA
LOCALIZAÇÃO – CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS
TELEFONES: (35) 9977-4115 (OI) OU (35) 8415-0773 (CLARO)

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

EXPEDIENTE

Motorista distraído se esquece de parar na travessia
elevada para dar passagem às senhoras. Que distração!

Moradores e turistas estão se sentindo constrangidos
com a presença de pedintes na porta do Mercado
Municipal. A qualquer hora do dia eles estão por ali,
muitas vezes, bêbados, pedindo um trocado ou querendo
tomar conta dos carros...

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura Mathiasi
Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Lúcio Adriano, Departamento Administrativo: Isabel Cristina de Paula Dutra, Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra e Luciana Dutra, Assessor Jurídico: José Manoel Pereira, Distribuição: Júlio César de Paula Dutra.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa
M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca, Mario
Henrique Poli de Oliveira, Monsenhor Jonas Abib, José Luiz Mendes, Padre Bruno César, Dr. Rodrigo C. Santos, Cecília Britto, Débora Centi, Rita Abbud.

ALUGA-SE CASA RESIDENCIAL OU COMERCIAL NO CENTRO.
TRATAR (35) 8817-7800.
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR
(35) 8816-2486 – OI / (35) 9105- 6305 - TIM

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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Procon explica sobre Direito de Arrependimento
Devido ao início da temporada
de compras de fim de ano,
muitos consumidores têm
procurado os órgãos de Defesa
do Consumidor com questionamentos
a respeito de devolução de
produtos e do Direito do
Consumidor ao Arrependimento.
Visando sanar as possíveis
dúvidas e auxiliar os consumidores
em suas compras, explicamos
a seguir como funciona o
Direito de Arrependimento.
O art. 49 do Código de
Defesa do Consumidor garante
aos consumidores um prazo
de 07 (sete) dias corridos, a
contar da assinatura do contrato
ou do recebimento do produto,
para manifestar seu arrependimento,
independentemente
de
motivação, e efetuar o
cancelamento da compra ou
contratação.
Mas acontece que essa
regra não vale para qualquer
tipo de compra. Conforme é
possível retirar da letra do
artigo, esse prazo somente
é garantido caso o consumidor
efetue sua compra fora do
estabelecimento comercial.
Ou seja, em compras a domicílio,
feitas pelo telefone ou internet,
por representantes ambulantes
ou qualquer meio que não
permita ao consumidor ter

contato prévio com o produto
até o momento da compra.
Portanto, caso a compra do
produto seja feita dentro do
estabelecimento comercial,
não terá o consumidor direito
de cancelar sua compra, ficando
sujeito a regras estabelecidas
pela própria empresa para
essa prática. Somente em
casos onde o produto adquirido
apresente defeito terá a empresa
responsabilidade por garantir
o acesso a garantia, sem, no
entanto haver obrigatoriedade
em substituição ou cancelamento
imediato da compra. Com isso,
orientamos aos consumidores
que se informem nas próprias
lojas sobre sua política de
trocas, e que busquem empresas
que ofereçam as melhores
condições para atender os
seus interesses.
Além disso, o Direito de
Arrependimento não pode
ser exercido para compras de
bens imateriais, mesmo quando
feitas fora do estabelecimento
comercial. Ou seja, na compra
de produtos digitais como
livros, músicas, jogos e softwares,
também não é possível solicitar
a devolução dos valores, exceto
caso haja falhas no produto
que impeçam a sua utilização
e/ou reprodução.

Outro ponto também
importante é que apesar de
não ser necessária motivação
ASCOM
para o arrependimento,Foto:
perde
esse direito o consumidor que
danificar o produto dentro do
prazo de reflexão, não sendo
possível cancelar a compra,
por exemplo, de um aparelho
que foi danificado por uma
queda enquanto era utilizado
pelo consumidor.
Por fim, não existe exigência
legal sobre como deve ser
exercido este direito, devendo
apenas o fornecedor/vendedor
ser notificado dentro do prazo
legal, de qualquer modo cuja
eficiência seja minimamente
comprovada e que possa ser
alvo de verificação posterior.
Essa comunicação pode ser
feita por e-mail, carta (enviada
com Aviso de Recebimento),
central telefônica (mediante
protocolo) e uma vez solicitado
o cancelamento, a empresa
fica obrigada a fornecer os
meios para que ele seja exercido.
Ao cancelar o contrato, o
Consumidor tem o direito a
devolução imediata de todos
os valores pagos previamente
(incluindo seguro, frete, etc.),
sendo este valor passível de
correção caso haja mora por
parte da empresa.

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
IMÓVEL DE TRANSCRIÇÃO Nº 4.024 DO LIVRO 3-D, FLS. 64
O Sr. Júlio César Círio Nogueira, Oficial Substituto do Serviço Registral de Imóveis da Comarca
de São Lourenço-MG, Serventia situada na Rua Dr. Melo Viana nº 307, Centro, São Lourenço-MG,
FAZ SABER que NESTLE WATERS BRASIL BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, com sede na Avenida Doutor
Chucri Zaidan, nº 246, 20º Andar, Bairro Vila Cordeiro, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº. 33.062.464/0001-81 e filial localizada nesta cidade, na Rua Dr. Eurípedes
Prazeres, 15 bairro Carioca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.062.464/0002-62, requereu a retificação
da área do imóvel de transcrição nº 4.024 do Livro 3-D, fls. 64, deste Registro Imobiliário, de sua
propriedade, localizado na Alameda João Lage, 161, bairro Centro, nesta cidade, processado nos
termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de
anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular dos imóveis confrontantes, estes,
sito à Rua Benjamin Constant, nº 397, bairro Carioca, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à
Rua Benjamin Constant, nº 163, bairro Carioca, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Rua
Benjamin Constant, nº 177, bairro Carioca, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Rua Benjamin
Constant, nº 203, bairro Carioca, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Rua Benjamin Constant,
nº 225/01, bairro Carioca, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Rua Benjamin Constant, nº
225/02, bairro Carioca, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Rua Benjamin Constant, nº
255/04, bairro Carioca, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Rua Benjamin Constant, nº
225/05, bairro Carioca, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Rua Benjamin Constant, nº 239,
bairro Carioca, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Rua Dr. Orestes Junqueira, nº 05, bairro
Carioca, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Rua Dr. Orestes Junqueira, nº 11, bairro Carioca,
São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Av. Dr. Olavo Gomes Pinto, nº 54, bairro Centro, São
Lourenço-MG, CEP 37.470-000; sito à Rua Presidente Antônio Carlos, nº 37, bairro São Lourenço
Velho, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000; e, sito à Rua Presidente Antônio Carlos, nº 225, bairro
São Lourenço Velho, São Lourenço-MG, CEP 37.470-000, estando tais em local incerto e não
sabido, ficam seus titulares, devidamente NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos
que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, impugnar fundamentadamente
os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os
documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram
disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos
termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na
presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as
opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir
expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarecese, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo
procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião.
Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será
publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento
ao Artigo 19 da Lei 6.766/79, que ALICE MARIA DE TOLEDO, brasileira, viúva, do lar,
inscrita no CPF nº. 839.615.858-49, portadora da identidade nº. 6.535.546 SSP/SP,
residente e domiciliada na Rua Mauricio de Biasi, nº. 203, Centro, São Sebastião do
Rio Verde – MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do
LOTEAMENTO “ALVORADA”, situado na Rua Mauricio de Biasi, Bairro Centro, no
município de São Sebastião do Rio Verde – MG, sendo que o mesmo foi requerido
junto ao Município de São Sebastião do Rio Verde – MG em 24.09.2014(Loteamento)
e 01.10.2014 (Loteamento e arruamento), tendo ambos sido aprovados em 03.10.2014.
O imóvel objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 26.841
do Livro 02, de Registro Geral, com uma área total de 79.012,00m² (100%). O
loteamento será composto de 163 lotes, divido em 10 quadras (A,B,C,D, E, F, G, H,
I, J), numa área total com 51.194,32m² (64,7430947%) assim discriminada: Quadra
A: Lotes 30 unidades; Quadra B: Lotes 19 unidades; Quadra C: Lotes 13 unidades;
Quadra D: Lotes 05 unidades; Quadra E: Lotes 23 unidades; Quadra F: Lotes 11
unidades; Quadra G: Lotes 14 unidade; Quadra H: Lotes 15 unidade; Quadra I: Lotes
24 unidades; Quadra J: Lotes 09 unidades. Área Institucional 01 (quadra A): 9.294,57m²
(11,7634916%); Área Institucional 02 (quadra D) 1.856,29m² (2,3493773%). Áreas
Vias Públicas: 15.468,56m² (19.5774819%); e, Área Servidão: 1.198,26m² (1,5165544%).
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação do
presente, em Órgão da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei acima mencionada,
sem que haja impugnação será procedido o registro. Dado e passado nesta cidade
e Comarca de São Lourenço/MG, aos 05 de novembro de 2014. O Oficial Substituto
– Júlio César Círio Nogueira.

Aposentadoria sem apuros:
conheça os 10 erros mais comuns

Aqueles que se aproximavam dos 50 anos na época do lançamento do Plano Real, em
1994, podem ser considerados a primeira geração de aposentados num cenário de
estabilidade na econômica. “Há muito para se aprender com eles, seja com os bem sucedidos
ou com aqueles que erraram”, afirma Gustavo Cerbasi, consultor em finanças pessoais.
O principal para se aposentar com tranquilidade é fazer, ao longo da vida, uma reserva
financeira, dizem quatro especialistas ouvidos pela Folha.

Veja os 10 erros mais comuns apontados por eles:
1 – Acreditar que todo o dinheiro da aposentadoria tem que estar “seguro”. É arriscado
colocar todos os ovos em uma única cesta, ou seja, aplicador tudo na poupança. O ideal
é diversificar os investimentos, mesmo que as aplicações sejam conservadoras, como
renda fixa e planos de previdência.
2 – Achar que contratar um plano VGBL ou PGBL resolverá tudo. Há bancos ou seguradoras
que cobram taxas abusivas. É preciso verificar se, depois de descontado todas as cobranças
sobre o investimento, o retorno será o esperado. É importante lembrar do pagamento
do imposto de renda.
3 – Escolher plano de previdência com renda vitalícia ou por prazo determinado. É aconselhável
optar pela modalidade de renda em forma de percentual do saldo poupado. Ou seja, ao atingir
a idade da aposentadoria, a renda será proporcional ao saldo que foi acumulado.
4 – Achar que ainda é cedo para pensar em aposentaria ou a enxergar como o fim da linha.
Quanto mais cedo se começa a poupar, menos será preciso desembolsar mensalmente.
O pensamento de que aos 65 anos o fim estará próximo é herança de quando a expectativa
de vida era baixa.
5 – Comprar um imóvel para receber aluguel na aposentadoria. O imóvel requer gastos
com manutenção, sofre depreciação e o reajuste do aluguel normalmente não acompanha
a valorização do mercado. Além disso, não tem liquidez: não se pode vender uma fração
frente à uma necessidade.
6 – Não ter fundo de emergência pode antecipar o uso da aposentadoria. Tenha um
orçamento financeiro que contemple as despesas fixas e as variáveis, uma cota para
“sonhos” e uma outra para imprevistos. Caso um fato modifique essa estrutura, seja para
pior ou melhor, refaça as contas.
7 – Não aceitar queda temporária no padrão de vida. Ao sair de casa, seja para casar
ou morar sozinho, muitos jovens não encaram a queda do padrão de vida que tinham ao
viver com os pais. Em resposta às pressões sociais, acabam usando boa parte da renda
para manter esse patamar.
8 – Comprar um imóvel de forma precipitada. Muitos acham que os filhos têm de sair
de casa só quando puderem comprar o bem. Se a renda do jovem não for alta, terá de
financiar o imóvel por um longo prazo. E, se estiver em ascensão profissional, perderá a
mobilidade de mudar de emprego.
9 – Crer que está tarde demais para planejar a aposentadoria. Quem está na reta final para
deixar de trabalhar (menos dez anos) e ainda não tem recursos para o futuro, deve prolongar
a carreira ou se profissionalizar como investidor para acelerar a formação de poupança.
10 – Não refazer os cálculos depois de o INSS anunciar mudanças. No início do planejamento
é aconselhável procurar o INSS e se inteirar das atuais regras. E, a partir de então, refazer
as contas diante de qualquer alteração. O atual teto para o INSS é de R$3.691,74.
Fonte: FolhaPress
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- Pretendem se casar:

000725 - PEDRO CUSTODIO DE SOUZA, divorciado, maior, APOSENTADO, natural de SAO LOURENÇO-MG,
residência RUA VERA LUCIA ROMAO DA SILVA, 70, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM CUSTÓDIO DE SOUZA e RITA VAZ DE SOUZA; e LIDIA BARBOSA DE FARIA, divorciada, maior, CUIDADORA DE IDOSOS, natural de
OLIMPIIO NORONHA-MG, residência RUA ANDRADE FIGUEIRA, 105, São Lourenço-MG, filha de PEDRO ALVES
DE FARIA e LUIZA BARBOSA DE FARIA;
000724 - ANTÔNIO CARLOS VIEIRA, divorciado, maior, mecânico, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Antônio Cordeiro Junior, 250, São Lourenço-MG, filho de ANTÔNIO PEREIRA RIBEIRO e MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO; e JOSELIA VIEIRA DE CARVALHO, solteira, maior, do lar, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Antônio Cordeiro Junior, 250, São Lourenço-MG, filha de JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO e
MARIA DE FÁTIMA RABELO DE CARVALHO;
000723 - RAFAEL CRISTIANO DOS SANTOS, solteiro, maior, atendente de balcão, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Professora Odete Veiga, 95, São Lourenço-MG, filho de VITOR JOSE PEREIRA DOS SANTOS
e VERA LUCIA CRISTIANO PEREIRA; e MÔNICA IZADORA DE OLIVEIRA, solteira, maior, vendedora, natural de
Itajubá-MG, residência Travessa João Ferreira de Souza, 90, São Lourenço-MG, filha de WILSON MARTINS DE
OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAUJO OLIVEIRA;
000726 - LUAN WILLIAM DE SOUZA, solteiro, maior, AUX. ADMINISTRATIVO, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ARIOSTO FRANCIA, 440, São Lourenço-MG, filho de JOSE LAERCIO DE SOUZA e MARIA
IOLANDA DE PAULA; e LAILA TATIANE FELIZARDO DA SILVA, solteira, maior, ESTUDANTE, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ARIOSTO FRANCIA, 440, São Lourenço-MG, filha de EIMAR JOAQUIM FERREIRA
DA SILVA e NEUSA SILVERIO FELIZARDO DA SILVA;
000728 - ROBERTO CARLOS DOS REIS, divorciado, maior, economiário, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Madame Schimidt, 404 - Fundos, São Lourenço-MG, filho de ARISTIDES ANTONIO DOS REIS e LAZARINA MARIA DOS REIS; e ALESSANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA, solteira, maior, auxiliar de laboratório, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Poeta João Maciel de Oliveira, 52, São Lourenço-MG, filha de ROGERIO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA e CLAUDINEIA DE SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA;
000727 - ALEXANDRE GOMES ALMEIDA, solteiro, maior, designer arquitetônico, natural de São Lourenço-MG, residência Rua José Simeão Dutra, 2264, São Lourenço-MG, filho de MARCIO RODRIGUES DE ALMEIDA
e MARCIA LEILA GOMES ALMEIDA; e BIANCA DE OLIVEIRA, divorciada, maior, secretária, natural de São Lourenço-MG, residência Al. Frei João Bosco, 375, São Lourenço-MG, filha de JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO e SILVANA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA;
000729 - JONI WILLIAM DOS SANTOS, solteiro, maior, BALCONISTA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA SANTO ELOI, 138 CASA 4, São Lourenço-MG, filho de CELIO CAETANO DOS SANTOS e ANGELA
MARIA GOMES DOS SANTOS; e ELISÂNGELA APARECIDA VIANA, solteira, maior, BALCONISTA, natural de CAXAMBU-MG, residência RUA SANTO ELOI, 138 CASA 4, São Lourenço-MG, filha de ADEMIR VIANA e MARIA
ORLENITA RIBEIRO;
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:
São Lourenço , 26/11/2014 - CECIL DOMINGOS JUNQUEIRA PÓVOA -Oficial do Registro Civil
Cartosoft - Automação de Cartórios do Registro Civil www.cartosoft.com.br
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Semana do conhecimento e as
atividades no Curso de Direito

Durante os dias 20 a 24 de Outubro
a I Semana do Conhecimento e Iniciação
Científica da Faculdade de São Lourenço.
Trata-se, pois, de um evento multidisciplinar
em que há eventos em todos os Cursos
Superiores e que cada aluno poderá
participar da atividade que desejasse.
No Curso de Direito houve a realização
de mini-cursos com temas variados
pelos professores pertencentes ao
corpo docente, tais como Mediação
ministrado pela Prof. Silvana, Aposentadoria
pela Profa. Julia Farah, Velocidades
do Direito Penal pelo prof. Aldo.
Também houve a realização do
Tribunal do Júri Simulados pelos alunos
do 10º período do Curso de Direito

e, por fim, houve a apresentação de
trabalhos na primeira iniciação científica
do Curso de Direito.
O evento foi um importante momento
para a Instituição de Ensino Superior
que pode propiciar aos alunos de direito
a agregação de conhecimentos em
outras áreas, bem como em temas
jurídicos que, em geral, não são abordados
em sala de aula.
Assim, o Curso de Direito completou
o ano letivo com as diversas atividades
a que se propôs.
Agradecemos a todos quantos
contribuíram para a realização do evento.
Diogo Bacha e Silva
Coordenador do Curso de Direito
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Vitrine da Dança apresenta
14° Festival Águas das Gerais

Nos dias 12, 13 e 14 de
dezembro, às 20h, na quadra
da Ilha Antônio Dutra, a população
de São Lourenço e região
retornará a ‘Década 80’ no 14º
Festival Águas das Gerais. O
evento realizado pela Vitrine
da Dança Deise Dutra será um
misto de teatro e dança que
trará para 2014 diversos sucessos
que embalaram os anos 80.
Vários ritmos vão compor
o espetáculo, entre eles o
pop rock, lambada, discoteca,
tudo interpretado através do
balé clássico, moderno,
contemporâneo, jazz, sapateado,
dança de salão, etc. Serão
resgatados ainda personagens
históricos a exemplo de

personagens de telenovela
que marcaram época.
“A ideia de produzir um
espetáculo e misturar o teatro,
a dança e diversos ritmos vem
a partir da percepção que
temos da preferência do público
que assiste o Festival Águas
das Gerais todos os anos. Já
fizemos balé de repertório
remontando e adaptando
temas como a Bela Adormecida,
Coppelia, Dom Quixote, entre
outros. Nos últimos três anos
adaptamos musicais da Broadway
e desta vez estamos trazendo
os anos 80. Produzimos um
espetáculo dinâmico, divertido
com bastantes coreografias”,
disse Deise Dutra, diretora da
Vitrine da Dança.
“Com os anos 80 vamos
apresentar temas que foram
relevantes para a cultura brasileira
daquela época e que marcaram
gerações, inclusive a história
política do país com a população
nas ruas pedindo a Diretas Já
e o fim da Ditadura Militar do
país. Para meus alunos que
nasceram depois dessa década
é um aprendizado sobre os

Professora da Faculdade
Victor Hugo defende tese
de Doutorado na UFJF

A professora da Faculdade
Victor Hugo, Christiane
Nascimento Ferreira, defendeu
recentemente sua tese de
doutorado na Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF).

A pesquisa intitulada “A
escritura como monumentum”
analisa a morte e o luto na
sociedade contemporânea
e, mais especificamente, como
a experiência da escritura
tornou possível o processo
de reterritorialização em
Roland Barthes – sociólogo,
crítico, escritor e pensador
francês. Tendo como alicerce
campos disciplinares distintos
como a Historiografia, a
Filosofia – ambas, sobretudo,
do panorama francês do século
XX – além da Psicanálise, o
trabalho conferiu à professora
o título de doutora em Teorias
da Literatura e Representações
Culturais.
A Faculdade Victor Hugo
e a Equipe do São Lourenço
Jornal parabenizam a Prof.
Christiane pela conquista.

costumes e cultura daquela
geração de jovens. Para o público
mais velho é uma forma de
relembrar os costumes da
época”, complementou a diretora.

O espetáculo
No espetáculo serão
apresentadas mais de 20
coreografias, esquetes teatrais,
dividas em dois atos, interpretados
por alunos da Vitrine da Dança
e teve mais de 100 pessoas
envolvidas na produção, entre
professores e coreógrafos,
cenografia,
costureiras,
bordadeiras, figurinistas e
maquiadores, foto e filmagem,
segurança, entre outras
envolvidas na montagem do
espetáculo, que é a transformação
da Quadra da Ilha em um
teatro que possa oferecer
uma estrutura confortável
para o público e para os alunos
que vão se apresentar.
A estrutura que é montada
na quadra, além do teatro, vai
ofertar ao público praça de
alimentação, banheiros, e o local
é de fácil acesso para pessoas

Médico Veterinário

O Cão Ideal (parte 1)

com dificuldade de locomoção,
uma vez que a plateia não é
acomodada nas arquibancadas.
Para os alunos e professores
que vão se apresentar a estrutura
contará com banheiros, vestiários
masculinos e femininos, apoio
de palco e camarim.
Os ingressos podem ser
adquiridos na Vitrine da Dança
e com os alunos. Mais informações
no telefone 3332-2768.

Trabalho de Conclusão (TCC) da 1º
turma do Curso de Administração da
Faculdade Victor Hugo

Os primeiros trabalhos de
conclusão do Curso de Administração
(1ª turma) começam a ser
apresentados na segunda-feira,
dia 01/12, às 19 h, na Faculdade
Victor Hugo.
Segundo o Coordenador
do TCC e do Estágio do Curso
de Administração da Faculdade
Victor Hugo, Prof. Edmo Alves,
“os alunos tiveram um empenho
muito grande nestas pesquisas”.
Aqueles que desejarem,
poderão ter acesso aos trabalhos.

DR. RODRIGO C. SANTOS

Não existe uma fórmula
mágica para descobrirmos
qual o cão ideal para cada
um de nós. Muitos aspectos
contribuirão para definir o
temperamento de um cão
até ele chegar à fase adulta.
Porém podemos tomar alguns
cuidados na hora de escolhermos
a raça do cão, para que esta
história não comece já com
os seus dias contados.
Já tive uma cliente que
ficava tremendamente infeliz
pelo fato de seu cão não gostar
de acompanhá-la em seus
passeios diários. Quando ouvi
tal reclamação, estranhei:
normalmente esta é a atividade
preferida dos peludos. Porém,
assim que saí na rua com ela
percebi qual era o problema:
ela gostava de andar num
ritmo bastante veloz, todavia,
o seu cão, sendo um Basset
Hound, Jamais seria capaz
de acompanhá-la naquele ritmo,
por ter pernas muito curtas.
Este é um caso bastante clássico:
apesar de querer um cão que
a acompanhasse na rua durante
sua caminhada, esta cliente
adquiriu um cão de uma raça
tremendamente sedentária,
que poderia até passear com
ela, mas nunca no ritmo que
a proprietária gostaria.
Outro história muito comum:
A pessoa que mora num
apartamento e quer um cão.
Logo ela deseja um cão de

porte pequeno, ou médio;
que tenha pelo curto. Então
ela escolhe ter um Beagle.
Pronto: seus problemas apenas
começaram. Apesar de ser
de porte pequeno, o beagle
é um cão de caça, que foi
desenvolvido para correr
grandes extensões de terra
atrás da caça. Ele precisa de
muita atividade, e sofrerá
muito por ficar num apartamento
o dia inteiro. Por conta desta
inatividade, ele irá procurar
o que fazer...e encontrará...
começará a roer a mobília;
roubar comida da cozinha;
roer o seu sapato novinho,
etc. Mesmo que você o deixe
restrito a uma área onde ele
não possa destruir nada, ele
jamais terá a quantidade de
atividades suficiente para
deixá-lo saciado. Conclusão:
ele será um cão tremendamente
ansioso, agitado, e desobediente.
Por que isto acontece???
Porque as pessoas escolhem
seus cães pela sua beleza, e
não pelo temperamento, ou
pela sua adequação à vida,
e aos desejos, do futuro
proprietário. Não estou dizendo
que devemos escolher um
cão feio. Estou dizendo que
quando resolvemos ter um
cão, devemos tomar alguns
cuidados, e o primeiro deles
é saber escolher a raça.
Continua ...

Confira alguns temas:
a) Compras e estoque:
Ferramentas utilizadas para
obtenção de maior lucratividade;
b) Satisfação do Consumidor:
Como as empresas buscam
satisfazê-los com excelência;
c) Compras: Como racionalizar
os custos na gestão de compras.
Vale a pena conferir os
outros temas.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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GIRO NOS BAIRROS
Falta de calçamento, terrenos abandonados e
motoristas imprudentes
pelas calçadas, para cortar
os carros. Um perigo constante.
Já na entrada do bairro Santa
Mônica II existe uma grande
área verde que, segundo desejo
dos moradores, poderia ser
aproveitada, com a construção
de uma área de lazer, por
exemplo. Mas está abandonada,
como ilustra a foto. Nossa
reportagem encontrou um
container lotado de entulho.
O morador da Rua Caxambu,
Ricardo, reivindica melhores
condições do calçamento.

“Está uma vergonha, mais
fácil andar na estrada de
terra do que passar por aqui.
Ao invés de colocarem pó
de pedra para amenizar,
colocam terra vermelha. O
resultado é este: barro! Não
tem condições do ônibus
passar por aqui e os carros
estragam constantemente”,
afirmou. Segundo os moradores
desta Rua, mais de dois
vereadores já estiveram lá
com algumas promessas,
mas nada foi feito ainda.

Container com ferro velho na entrada no Bairro Santa Mônica II

O Giro nos Bairros da Rádio
Alternativa e do SL Jornal esta
semana foi até o Santa Mônica
II, Vila Nova e adjacências.
Com o objetivo de ressaltar
os principais problemas de
quem vive no local, entrevistamos
vários moradores, que fizeram
suas reivindicações e deixaram
claro que precisam de melhorias:
Calçamento nas ruas, terrenos
abandonados, motoristas em
alta velocidade, entre outros
problemas.
Na Rua Orlando B. de Almeida,

na Vila Nova, os terrenos
abandonados por seus
proprietários acumulam
grande quantidade de mato,
o que atrai ratos e cavalos
abandonados. Os proprietários
precisam ser notificados para
que a limpeza no local aconteça
com mais frequência.
Além disso, os moradores
estão preocupados com as
motos que circulam durante
a madrugada fazendo muito
barulho, e em alta velocidade.
Algumas chegam até a passar

BETO BACHA
Giro Esportivo

MUNICIPAL NA RETA FINAL
O campeonato municipal
de futebol de São Lourenço,
mesmo contrariando regras,
com jogadores pisando
literalmente na bola com suas
equipes e técnicos, deixandoos na mão, com times esquecendo
o uniforme, com jogadores
esquecendo suas chuteiras,
com a torcida limitada sem
conforto, com o Crico do Santa
Helena colocando a boca no
trombone solicitando estrutura
no campo do São Lourenço
Velho, isto e muito mais
parecendo ser piada de mal
gosto, mas mesmo assim a
guerreira Valdete da Liga
Desportiva, o Presidente Elson
e o apoio irrestrito do Marquinho
Tamiro (foto), não deixam a
peteca cair, levando o campeonato
para alegria de muitos amantes

Rua Caxambu com calçamento precário

Iluminação da Praça Duque de Caxias deixa a desejar
fazem toda diferença para quem
está visitando. Não somente
pela parte estética, mas a
iluminação traz mais segurança
para quem transita pelo local,
seja de carro ou a pé.
A estudante Mariana da
Costa, conta que diariamente
faz sua caminhada no local e
evita passar em certos locais
escuros. “Além de ficarem feios
estes postes apagados, me
sinto insegura. Sempre estou

Caminhar e praticar exercícios
na Praça Duque de Caxias à
noite já virou tradição em
São Lourenço. Muitas pessoas,
após o dia de trabalho, caminham
por ali diariamente. Contudo,
esses frequentadores estão
insatisfeitos com um pequeno
detalhe, que faz toda diferença:
A iluminação do local. Basta

passar por ali à noite que é
possível perceber que os
postes que rodeiam a Praça
estão, em sua maioria, com
as luzes apagadas.
Além de pensar nos moradores,
nossa cidade, que tem como
principal característica o
turismo, deve se preocupar
com detalhes como estes que

acompanhada com alguém”,
informou.
A fachada da Prefeitura
possui apenas dois holofotes
acesos, voltados para o prédio.
Nossa reportagem esteve,
neste período da noite, em
outros locais como a Praça
da Estação e a Ponte da Estação,
e constatou que também
estão com várias lâmpadas
apagadas, comprometendo
a iluminação desses locais.
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Marquinho

Lucas Oliveira

do futebol. A última rodada
classificatória será neste
domingo no campo do Esporte,
desta vez com mudança no
horário, passando novamente
para o período da tarde, devido
a um compromisso agendado
pelo Esporte na manhã do
domingão. Às 14:00 a partida
no clássico entre Biquinha e
Verdão e logo em seguida o
Guiomoto Honda enfrenta o
Vila Carneiro. No domingo
passado a equipe do Santo
Amaro dirigida pelo Rubro
Negro Maurílio venceu fácil
o União Verdinho pelo placar
de 6 a 0, com direito a cai cai
de jogadores do União na 2ª
etapa e a arbitragem tendo
que encerrar a partida. O
jogador Lucas Oliveira (foto)
fez 3 gols e pediu música no
Alternativa Esportes, do
Claudinho e Buchecha “Só
Love”. Na outra partida
empate em 2 a 2 entre
Cruzeirinho e Conquista.
Vale destacar que o amigo
São-paulino Quinzinho (foto)
é figurinha carimbada nos
jogos do municipal. Até o
momento já garantiram
passaporte para a próxima
fase as equipes do Popular,
Miramar, Santa Helena,
Santo Amaro e Guiomoto,
restando mais três vagas
para a disputa final.

Quinzinho

VERDÃO CAMPEÃO DO VALE

A equipe do Verdão (tudo
junto e misturado) realizou
um amistoso e depois um
churrasco de confraternização
com o time da cidade de
Pindamonhangaba, município
do Vale do Paraíba do

estado de São Paulo. A
partida foi no campo do
Esporte e a equipe do
bairro Nossa Senhora de
Lourdes venceu por 3 a
2, com gols de André,
Felipinho e um gol contra.
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Paróquia de Soledade doa mais de Operação Divisas Seguras termina
R$ 5 mil ao Hospital São Lourenço com 20 presos em Minas Gerais

Foto: Divulgação

O dinheiro é destinado à compra de dieta enteral

Em mais um marcante
exemplo de que municípios
da região participam, ativamente,
da vida do Hospital São
Lourenço, a Paróquia Nossa
Senhora da Soledade (Soledade
de Minas), através do Padre
Wanderlei Procópio, organizou
uma campanha de doações
em prol do Hospital. Através
da ação, foram arrecadados
R$ 5.005,60 (cinco mil e cinco
reais e sessenta centavos) valor entregue, pelo padre
Wanderlei, aos administradores
do Hospital Eustáquio Tarcísio
Silva e Letícia Alves de Oliveira.
Com os recursos recebidos,
a instituição pôde comprar
170 frascos de dieta enteral,
que são bastante utilizadas
no dia a dia - oferecidas a
pacientes internados que
estão impossibilitados de
suprir suas necessidades
nutricionais através da
alimentação por via oral.

“A nutrição enteral contém
o mesmo valor nutricional
(proteínas, gorduras, carboidratos,
vitaminas e minerais) que uma
alimentação normal e equilibrada,
sendo uma alternativa para a
ingestão de alimentos, que pode
ser feita através de uma sonda
posicionada ou implantada no
estômago ou no intestino,
constituindo-se numa importante
ferramenta para a manutenção
do bom estado nutricional do
paciente”, explicou a nutricionista
clínica do Hospital, Renata Diniz.
As dietas adquiridas foram
mostradas nas missas de
sábado e domingo últimos,
da Paróquia de Nossa Senhora
da Soledade, em agradecimento
à participação de toda a
comunidade. “No Evangelho
de São Mateus, Jesus nos fala
que, sempre que estivermos
ajudando alguém, é a Ele que
estamos fazendo. Portanto,
a todos os fiéis que colaboraram

Foto: Divulgação

com as doações para comprar
as dietas para os pacientes
do Hospital, Jesus dirá: ‘estive
doente e me ajudastes’. Muito
obrigado a todos pela
participação”, agradeceu o
pároco local.
Em ambas as missas, a
funcionária do Hospital,
Damárys Lollobrigida (moradora
de Soledade) leu uma nota
em que a instituição agradece
toda a comunidade soledadense
pela adesão à bela campanha.
“Desejamos que Deus e Nossa
Senhora da Soledade abençoem
todos os que colaboraram
com a arrecadação dos recursos,
que tanto irão beneficiar os
pacientes internados”, divulgou
a nota. O Hospital São Lourenço
agradece à Comunidade de
Soledade de Minas e ao
Padre Wanderlei, por esta
importante ação que tanto
beneficiará os pacientes
atendidos pela instituição.

Tiro de Guerra realiza formatura
final da turma 2014
Foto: Divulgação

Pelo menos 20 pessoas
foram presas na noite de
quinta-feira (20/11) durante
a 17ª Operação Divisas Seguras,
realizada pela Secretaria de
Estado de Defesa Social (Seds)
em parceria com as polícias
Civil e Militar, além de outros
órgãos de fiscalização e
segurança pública. A ação
tem como objetivo fazer um
cerco à criminalidade e impedir
a circulação de materiais ilícitos
no estado. Desde o início da
operação, no ano passado,
605 pessoas foram presas.
Ao todo, 120 pontos

estratégicos foram fiscalizados.
Foram apreendidos 75 bois,
65 peças de queijo, mais de
mil quilos de iogurte, requeijão
e bebidas lácteas e três pássaros.
Dois tabletes, 15 buchas e cinco
gramas de maconha também
foram apreendidos, além de
cinco dolas de cocaína e três
pedras e um grama de crack.
Dos 6.502 veículos abordados
durante a operação, 92 foram
apreendidos por circularem
irregularmente. Foram recolhidos
dez documentos de licenciamento
e doze carteiras de habilitação.
O número de autos de infração

chegou a 505.
A ação integrada contou
com um efetivo de 1.259
agentes de segurança e com
o empenho de 521 viaturas
em Minas Gerais. Desde março
do ano passado, quando as
fiscalizações começaram, mais
de 141 mil pessoas e 117 mil
veículos foram abordados.
Trezentos quilos de explosivos,
mais de uma tonelada de maconha,
519 pedras de crack, 59 armas
de fogo, cerca de seis mil munições
e 50 máquinas caça-níqueis
também foram apreendidos.
Fonte: E.M e PRF

11 DE DEZEMBRO: DIA NACIONAL DAS APAES
No dia 11 de dezembro de
2014 comemoraremos 60
anos da fundação da primeira
APAE no Brasil na cidade do
Rio de Janeiro. Lembrando
que a APAE de São Lourenço
é a segunda do Brasil e a
primeira de Minas Gerais.
Hoje, com atuação em todo
o Brasil, o Movimento Apaeano
é a maior rede de atenção à
pessoa com deficiência
intelectual e múltipla e conta
com 2.130 APAEs em todo o
território nacional.
Milhares de famílias, amigos
e voluntários fazem parte
deste grande contingente de
pessoas que se unem com o
firme propósito de lutar pela
garantia dos direitos da pessoa
com deficiência, a fim de
proporcionar melhores condições
de educação, saúde, assistência
social, educação para o trabalho,

na perspectiva de sua inclusão
na sociedade em que vive.
As APAEs do Brasil há décadas
dedicam-se ao processo de
inclusão educacional, social
e profissional dos seus assistidos.
Atuando na defesa, efetivação
e construção de novos direitos
as APAEs promovem as pessoas,
o enfrentamento das desigualdades
sociais, e propõem políticas
públicas para o atendimento
em todo o seu ciclo de vida,
criança, adolescente, adulto
e idoso, visando assegurar-lhes
o pleno exercício da cidadania.
A vocês amigos e amigas,
que acreditam no potencial
e particularidade dos nossos
assistidos, juntem-se a nós,
e colaborem para a efetivação
de nossos projetos, para a
melhoria e otimização da
instituição e desta rica e
maravilhosa história que foi

iniciada no Rio de Janeiro por
um pequeno grupo de pais
e voluntários e que posteriormente
milhares de outras pessoas
ajudaram a levar a marca APAE
a todos os Estados do Brasil,
em especial ao nosso município
de São Lourenço.
Contamos sempre com o
imprescindível apoio de todos!

Edital de Convocação
O Tiro de Guerra 04-024
realizou, no sábado (22), em
sua sede, a formatura final
da turma 2014. A turma
recebeu o nome de Turma
Ten. Cel. Leonel Junqueira,
em homenagem ao combatente
da Segunda Guerra Mundial,
que completará 100 anos de
nascimento no próximo dia
18 de dezembro. A professora
Edna Neves, maestrina do
Coral Lírico de São Lourenço,
que se apresentou no evento,
foi a madrinha da turma.
O Ten. Cel. Leonel, com muita
lucidez e simpatia, discursou

e cantou parte da canção dos
expedicionários. Relembrou
fatos importantes da história
e deixou, aos atiradores
formandos, mensagens de
patriotismo, civismo e cidadania.
A musicista Edna Neves
discursou falando dos vários
familiares que são integrantes
do Exército Brasileiro e deixou
mensagens de fé e de amor.
O prefeito Zé Neto, militar
da reserva e diretor do TG
04-024, homenageou os
formandos e o Cel. Leonel,
e agradeceu o Ten. Ferreira
pelos trabalhos realizados à

frente do TG, ressaltando o
apoio da esposa dele, Anabela,
a sua atuação.
Com essa formatura, o Ten.
Ferreira encerra sua missão
em São Lourenço. No próximo
dia 5, ele receberá o Título
de Cidadão Honório de São
Lourenço, concedido pela
Câmara Municipal.
A solenidade contou com a
presença do prefeito Zé Neto,
do vereador Carlinhos Sanches
e de outras autoridades civis
e militares, de ex-atiradores,
familiares dos formandos,
amigos e colaboradores do TG.

O Presidente da Liga Desportiva de São Lourenço, no uso de suas atribuições, convoca os
Presidentes dos Clubes Filiados, em atividade, para a Eleição dos cargos de Presidente e
Vice-presidente da Entidade, para o quadriênio 2015/2018, que se realizará no dia 08 de
dezembro de 2014, às 19:30 horas em primeira convocação e às 20:00 horas em segunda
convocação com qualquer número de Presidentes presentes, na Sede da Liga Desportiva a
R. Dr. Olavo Gomes Pinto, n° 291 – sala 12 – Centro, nesta Cidade. O registro da chapa de
candidatura para a Eleição, deverá ser feito até o dia 04 de dezembro de 2014, na Secretaria
da Liga, no endereço acima citado, no horário das 13:30 às 17:30 horas.
São Lourenço, 28 de novembro de 2014. Helson de Jesus Salgado - Presidente

SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO (Lei nº. 8.666/93, com suas
posteriores alterações).
1º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-020/2014. Contratante: SAAE de São LourençoMG. Contratada: Empreendimentos M.M. Ltda. Modalidade: Tomada de Preços nº. 001/2014.
Objeto: alteração da planilha de Orçamentação de Custo de R$ 873.193,66 para R$ 918.402,04.
Data da assinatura: 19/11/2014. Adauto Lúcio Cardoso, Diretor Presidente.
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PMMG e PMESP discutem
estratégias de combate ao crime

Foto: ASCOM

Por Dr. Éder Marcos da Silva
Fisioterapeuta

Alongar antes ou depois dos exercícios: mito ou realidade?

Fazer alongamento antes de um treino de musculação é algo
muito comum de se ver nas academias de ginástica Brasil afora.
Acredita-se, com estímulo dos instrutores, que o alongamento
evita lesões e prepara os músculos para a carga que será recebida
durante o treino.
Fisiculturistas experientes, no entanto, sempre disseram que
alongamento antes do treino só serve para diminuir a força. Com
base em seus próprios treinos, esses profissionais afirmavam que
bastava um leve aquecimento para o preparo dos músculos. Para
os praticantes amadores, fica sempre a dúvida: alongar antes ou
depois ou nunca?
Um grupo de pesquisadores da Escola Paulista de Medicina
publicou ano passado uma pesquisa para tirar a prova.
Afinal, devemos fazer alongamento antes do treino de
musculação da forma como é ensinada nas academias?A
resposta é um sonoro não.
O que é alongamento?
O alongamento de que estamos falando é o alongamento passivo,
aquele de ficar puxando uma parte do corpo, “esticando” o músculo
por alguns segundos.
A pesquisa mostrou que esse alongamento passivo reduz a força
daquele músculo para a sessão de musculação que virá em seguida.
Em outras palavras, se você faz o alongamento, conseguirá
colocar menos peso nos exercícios.
O grupo de pesquisadores brasileiros analisou indivíduos
na casa dos 20 anos, testando a força máxima em exercícios
clássicos da musculação, como supino, rosca direta, leg
press e puxada aberta.
Em qualquer grupo muscular observado, não importa
se a pessoa tinha experiência ou não com a musculação,
a perda de força foi observada. A conclusão da pesquisa
é que “parece inapropriado encorajar o alongamento
estático antes de eventos atléticos ou atividades físicas
que requeiram altos níveis de força muscular”.
Como aquecer o corpo sem fazer alongamento
Alongar antes da corrida, ok. Alongamento
antes da musculação, não.

Se não devemos fazer o alongamento estático, como devemos
preparar o corpo antes de um treino de musculação?
Há duas formas: A primeira é o chamado “alongamento dinâmico“,
assim mesmo entre aspas, visto que não é exatamente um
alongamento. Você já deve ter visto jogadores de futebol se
aquecendo antes de uma partida. Eles dão chutes repetidos no
ar, giram o tronco para lá e para cá, rodam os braços para frente
e para trás. Esse tipo de aquecimento faz o sangue fluir e aquece
os músculos antes do treino, prevenindo as lesões.
A segunda forma é simplesmente começar direto o treino,
porém fazendo as chamadas pré-séries com menos da metade
da carga. Por exemplo, se o seu treino começa com uma série
de três vezes no supino e você coloca 20 quilos neste exercício,
faça antes duas ou três pré-séries com menos da metade dessa
carga. Você pode fazer a primeira com apenas 5 quilos e a segunda
com 10, por exemplo.
As pré-séries devem ser feitas apenas no primeiro exercício de
cada grupo muscular. Se do supino você vai para o crucifixo, por
exemplo, não é necessário aquecer os músculos do peitoral, que
já terão trabalhado anteriormente. Porém, se depois do crucifixo
você vai começar a trabalhar bíceps, as pré-séries são novamente
necessárias.
E quando fazer alongamento?
O alongamento estático tem seu lugar. Ele é importantíssimo
para manter a flexibilidade do corpo, sobretudo em épocas
como a atual, em que passamos boa parte do dia sentados,
encurtando os músculos isquiotibiais (a parte de trás da coxa).
Um bom momento para fazer
alongamento é logo ao acordar,
se você não for fazer exercício
de força pela manhã. Outra
opção é fazer o alongamento
estático antes de exercícios que
não sejam de força, como os exercícios
aeróbicos, por exemplo (natação,
ciclismo, caminhada e corrida etc.).
Outra opção é fazer aulas
específicas de alongamento ou,
melhor ainda, de yoga.

Acidente envolvendo três carros na
BR 267 próximo à Cambuquira
Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal
registrou no Domingo (23/11)
um acidente envolvendo
três veículos na BR 267, KM
350, próximo à cidade de
Cambuquira. Um Corsa prata,
com placa de Conceição do
Rio Verde seguia em direção
à Três Corações quando
bateu na lateral de um
caminhão que seguia no
mesmo sentido. Logo em
seguida, ele bateu em uma
Parati que estava no sentido
contrário da via.
O Condutor da Parati ficou
preso nas ferragens e foi
levado para o Hospital de Três
Corações.
No local da colisão havia
sinalização de ultrapassagem
proibida.

Aconteceu nesta quarta feira, 26
de novembro, no Salão de Convenções
do Hotel Guanabara um encontro
de Oficiais da Polícia Militar de Minas
Gerais, 17ª RPM e da Polícia Militar
de São Paulo, CPI-1.
O evento teve por objetivo
consolidar estratégias exitosas
já adotadas, alinhar conhecimentos
referentes a operacionalidade
das duas regiões através da troca
de informações, bem como planejar
e incentivar a realização de ações
integradas entre as duas Instituições
na busca de soluções conjuntas
para fazer frente às diversas
modalidades criminosas.
Participaram da reunião o Cel
PM Wagner Mutti Tavares,
Comandante da 17ª RPM; e
Comandantes e Oficiais das

Unidades de Polícia Militar que a
compõem: 20º BPM, 56º BPM,
57º BPM, 17ª Cia PM Ind MAT, 27ª
Cia PM Ind e 17ª Cia MEsp. Já da
PM do Estado de São Paulo,
compareceram o Ten Cel PMESP
Acácio Geraldo Wendling César,
Comandante do 1º BPMI, além de
Oficiais do Comando de Policiamento
do Interior 1 e Comandantes dos
Batalhões de São José dos Campos,
Taubaté e Lorena.
Ao final, confirmando todas as
expectativas, o encontro foi um
sucesso e certamente a segurança
pública do extremo sul mineiro
e Vale do Paraíba serão mais
fortalecidas com essa integração
e adoção de novas estratégias
para o enfrentamento aos chamados
“crimes sem fronteiras”.

São Lourenço faz campanha contra DST´s

O Serviço de Assistência
Especializada em HIV/AIDS e
Hepatites Virais promove uma
campanha, neste mês de Dezembro
contra AIDS, Hepatites Virais e
Doenças Sexualmente transmissíveis.
Nos dias 28/11 e 29/11 (das 8h
ás 17h) na Praça Humberto Sanches,
na Federal, serão feitos testes
rápidos para diagnóstico de Hepatite
C e Sífilis.
A campanha se estenderá na

primeira semana de Dezembro,
entre os dias 01/12 a 05/12 no
Setor de DST´s, que fica na Rua
Madame Schimidt, nº28, na
Federal, ao lado do Centro Viva
Vida. Os horários são Terça e
Quarta de 8h às 22h e Quinta e
Sexta das 8h às 17h.
As Unidades Básicas de Saúde
também realizarão o teste rápido
para diagnóstico de HIV nesta
mesma semana.

Ajude a APAE de São Lourenço
Quer ajudar a APAE de São Lourenço
e ainda faturar um lindo violão autografado
pela dupla Munhoz e Mariano?
É simples, basta você adquirir a rifa
da APAE na loja “Stillus Acessórios” ou
na Banca do Calçadão!
Com apenas R$5,00 você concorre
com dois números no bilhete, e o sorteio
será pela loteria federal no dia 13/12/2014.
E ainda tem mais! Comprando um
bilhete, você ainda concorre um CD ao
vivo da Dupla Munhoz e Mariano. A
Rádio Alternativa vai sortear 15 CD´s
para quem comprar o bilhete da APAE!
Participe e adquira sua rifa!
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A notícia é...
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Bazar

No próximo dia 09 de dezembro, na Cripta da Igreja Matriz
de São Lourenço ( em frente a casa paroquial ), estará
acontecendo o Bazar de Natal do Conselho da Comunidade
da Execução Penal de São Lourenço.
As doações, poderão ser entregues na Secretaria da
Paróquia de São Lourenço.
A renda do bazar, será para uso exclusivo, nas melhorias
na Unidade Prisional de São Lourenço.
Colabore conosco!!!

DÉBORA CENTI

Bebê da Semana

Que tal esfoliar o bumbum?

Fechando nossa edição do mês de novembro, trazemos
nosso Bebê da Semana, o princepezinho Rafael Murad
Rodrigues Alves, nascido no dia 07 último. Rafael, é filho
de Samantha Murad Rodrigues Alves e Fábio de Abreu Alves.
São seus avós, Antônio Luiz de Oliveira Rodrigues e Zilda
Maria Youssef Murad, Ely Andrade Alves e Maria Aparecida
de Abreu Alves.
Desejamos nossos votos de felicidades a todos, e rogamos
a Deus saúde e paz para Rafael.

Esfoliante caseiro para o bumbum
Que tal acabar com a foliculite do bumbum e remover
as células mortas? A esfoliação caseira é fundamental para
remover as células mortas e impurezas da pele, deixando
os poros desobstruídos.
A receita de esfoliante caseiro é pra ser usada no bumbum
para deixá-lo lisinho e acabar com a foliculite, mas também
pode ser usado no corpo. Os ingredientes são naturais e
encontrados no mercado. Logo após preparar o esfoliante,
esfregue levemente o creme na pele fazendo movimentos
circulares e, depois de fazer a esfoliação, aplique um hidratante
de sua preferência. O esfoliante caseiro para o bumbum é
uma ótima opção para acabar com as manchas e bolinhas
comuns no bumbum e em algumas partes do corpo.

Pastoral
Viagem

Música

Ingredientes:
1/2 xícara de manga
1/2 xícara de abacaxi
1/2 xícara de açúcar mascavo
Modo de preparo:
Neste domingo, dia 30, às 20:00 horas, na Praça da Igreja
Matriz de São Lourenço, grande apresentação das famosas
Meninas Cantoras de Lavras, abrindo oficialmente as
comemorações natalinas da Paróquia de São Lourenço Mártir.
Estarão se apresentando também, os Corais Mauricio França
Mendes e Feminino Cacilda Cabizuca.

Falecimento
No último dia 13, recebemos
a noticia do falecimento de
Ana Maria Florentino, conhecida
carinhosamente por “Maria
Quarta-Feira”.
Maria Quarta-Feira, fez
presença na vida de muitos
são lourencianos, sendo na
verdade uma personalidade
popular da cidade.
Ana Maria, faleceu no Asilo
Casa de Maria, onde estava
ultimamente, e
segundo
informações ela estava com cem
anos de idade. Ela foi registrada
em 1925, já na adolescência.
Que sua alma descanse em paz junto a Deus!!!

Falecimento

Aniversário

Comemorando mais um
aniversário dia 20 último, nosso
Bispo Diocesano, Dom Frei
Diamantino Prata de Carvalho,
para quem enviamos milhões
de felicidades, saúde e paz.
Que Deus o abençoe sempre!!!

Mário de Moura Silva, faleceu
no último dia 10, após sofrer
um infarto.Funcionário do Hotel
Brasil a mais de três décadas,
Mário vai deixar saudades no
coração de todos que com ele
conviveu. Queremos enviar
nossas condolências a seus
familiares, em especial a sua
esposa Tianinha, e seus filhos
José Mário, Tairini e Priscila.
Que a misericórdia de Deus,
seja o bálsamo necessário
para aliviar a dor da separação.
Que nosso amigo Mário,
descanse em paz!!!

Gabriel ganhou em primeiro lugar no campeonato da
Liga Sul Mineira de Jiu Jitsu, realizado em Pouso Alegre
no último dia 16.
O campeão, agradece os patrocinadores Wladmir e
Lucia da Mury, e o professor Rogerinho, e aEquipe
Ringue Brasil pela dedicação e perseverança, por fazer
parte das medalhas conquistadas este ano e também
levando o mome de nossa cidade.

Falecimento

A cidade de São Lourenço,
recebeu no último dia 15, a
noticia do falecimento de Ayr
Dutra de Almeida. Filha de
pioneiros de nossa terra, os
saudosos Antonio Dutra e
Maria Damasceno Dutra, e
irmã de Ary e Acyr, também
falecidos. Casada com o
também saudoso Fernando
Gonçalves de Almeida, onde
desta união vieram seus filhos
Ana Maria, José Antonio,
Heloisa e Fernando Júnior.
Enviamos nossos sentidos
pesames a todos os filhos,
sua irmã Adyr, e a toda família
Dutra.
Que nossa amiga Ayr, tenha
o descanso merecido dos
justos. Paz a sua alma!!!

Pegue a manga o abacaxi e corte as frutas em pequenos
pedaços.
Coloque as frutas em um potinho e acrescente o açúcar
mascavo.
Pegue uma colher de plástico ou uma espátula e amasse
as frutas no açúcar mascavo.
Após amassar bem todos os ingredientes, coloque tudo
dentro de um potinho com tampa e guarde na geladeira
por até uma semana.
Dica: Faça esse tratamento uma vez por semana e o seu
corpo ficará muito mais bonito, macio e livre da foliculite.
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