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Justiça condena
ex-prefeito Nega Véia

Foi divulgada esta semana pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a sentença de cinco processos de Improbidade Administrativa da Comarca de São Lourenço, envolvendo o ex-prefeito Nega Véia, que tramitava há anos na justiça. De acordo com a publicação do TJMG, o ex-prefeito foi
condenado a restituir aos cofres públicos o dinheiro desviado em licitações fraudulentas que envolveram milhões de reais durante o seu mandato,
além de operação de transação envolvendo o reconhecimento de débito e com renúncia de crédito tributário em favor de hotel da cidade. (pág 05)

Corrupção

Acidente

Cavalos causam
acidente no Anel
Rodoviário
O Gerente Administrativo e Técnico, Cláudio Souza, levou um grande
susto no início da noite desta terçafeira (26/08) quando dirigia seu veículo FIAT/ Fiorino- placa GRW- 7561
pela Rodovia Dr. Jonas Pereira Maduro (Anel Rodoviário), momento
em que foi surpreendido por dois
cavalos no meio da pista. (pág 06)

Calçamento
precário está
sendo refeito

Algumas ruas da cidade estão
tendo o calçamento refeito. O trabalho foi iniciado na esquina com
a rua XV de novembro e, nessa primeira etapa, se estenderá até a esquina com a rua Ledo. (pág 04)

TG homenageia
Dia do Soldado
APAE São Lourenço participa
de Semana Nacional da Deﬁciência
Semana da Independência...
(pág 07) Intelectual e Múltipla (pág 04)

Eventos culturais

25 de Agosto é Dia do Soldado.
A data tem por objetivo homenagear o trabalho dos membros do Exército Brasileiro. Aqui em São Lourenço, a homenagem aconteceu no Paço Municipal, no último... (pág 08)
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EDITORIAL Voto facultativo no
Nas eleições do próximo
dia 5 de outubro, 142,8 milhões de brasileiros deverão
comparecer às urnas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pesquisas de opinião, no entanto, mostram
um elevado índice de rejeição ao voto obrigatório. Um
levantamento do Instituto
Datafolha divulgado em maio
deste ano aponta que 61%
dos eleitores são contra a
imposição.
Para analistas, permitir que
o eleitor decida se quer ou
não votar é um risco para o
sistema eleitoral brasileiro.
A obrigatoriedade ainda é
necessária devido ao cenário
crítico de compra e venda de
votos e à formação política
deﬁciente de boa parte da
população. Os elevados índices de corrupção e cassação de mandatos evidenciam
que o país ainda não está
preparado para adotar o voto facultativo.
O sistema voluntário é adotado em quase todo mundo.
O voto é compulsório em
apenas 31 países, incluindo
o Brasil. O levantamento é
do Instituto Internacional
para Democracia e Assistência Eleitoral (Idea), que tem
sede na Suécia.De acordo
com o órgão, a quantidade
de votos brancos e nulos
em países que obrigam o

Brasil. Funciona?

eleitor a ir às urnas é muito maior. Em Quênia, Dinamarca e Tunísia, onde o voto é facultativo, os índices
de abstenção são inferiores
a 1%, enquanto que no Peru e no Equador, onde os
cidadãos são obrigados a

votar, a taxa de abstenção
é de cerca de 20%. No Brasil, o índice foi de 8% nas
últimas eleições.
Para os defensores do voto não obrigatório, participar
das eleições é um direito e
não um dever. O voto facul-

VERA GANNAM

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

Maltratar os
animais é crime

Abusos e maus-tratos contra animais conﬁguram crime
ambiental e devem ser comunicados à polícia, que registrará a ocorrência, instaurando inquérito.
A autoridade policial é obrigada a proceder a investigação de fatos que, em tese, conﬁguram crime ambiental. A
denúncia de maus-tratos é legitimada pelo Art. 32, da Lei
Federal nº. 9.605 de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) e pode ser feita em uma delegacia de polícia ou junto ao Ministério Público. Os animais silvestres, além de serem normalmente protegidos pela lei descrita acima, ainda podem ser
denunciados à Polícia Florestal (onde houver) e ao IBAMA,
através da “Linha Verde”: 0800-618080 (ligação gratuita).

O que são animais silvestres ou selvagens?
São considerados animais silvestres (ou selvagens) todos
os animais que vivem ou nascem em um ecossistema natural - como ﬂorestas, rios e oceanos. Existem animais silvestres nativos � brasileiros - e exóticos - de outros países.
Lobo-guará, onça-pintada, mico-leão-dourado, piranha, boto, curió, papagaio e capivara são exemplos de animais silvestres nativos. São animais silvestres exóticos leão, tigre,
elefante, pavão, canguru e outros animais que não fazem
parte da fauna brasileira.
O que são animais domésticos?
Animais domésticos são aqueles que não vivem mais em
ambientes naturais e tiveram seu comportamento alterado
pelo convívio com o homem. Os cavalos, por exemplo, são
animais domésticos e dependem dos homens para alimentação e abrigo. Os homens, por sua vez, começaram a criar
cavalos, pois precisavam deles para transporte. Por isso,
dizemos que há uma relação de dependência mútua entre
animais domésticos e seres humanos.

tativo pode melhorar a qualidade do pleito, que passa
a contar majoritariamente
com eleitores conscientes. E
incentiva os partidos a promover programas eleitorais
educativos sobre a importância do voto.

Maria Nossa Mãe

MENSAGEM DE
NOSSA SENHORA
Queridos ﬁlhos:
Convido-os novamente:
Comecem a luta contra o pecado, como nos primeiros
dias; confessem-se e decidam-se pela santidade. O
amor de Deus começará a
ﬂuir para o mundo por meio
de vocês. A paz começará a
reinar em seus corações e a
bênção de Deus vai preenchê-los.
Eu estou com vocês e por
todos intercedo junto a meu
Filho, Jesus.
Obrigada, por terem correspondido ao meu apelo.
(25-03-2014).
MENSAGEM EM REFLEXÃO
Nossa Senhora é incansável, persistente e confiantemente esperançosa. Nos
primeiros tempos de suas
aparições. Fez essa declaração aos videntes: “Eu sou
incansável”...
Não se cansa, insiste continuadamente na nossa conversão. Daí a nossa observação: a Mãe de Deus acredita
em seus ﬁlhos, acredita muito. Sabe a Santíssima Virgem
que o pecado, verdadeiro

ﬂagelo do nosso e de todos
os tempos, está destruindo
um sem número de almas
que decidiram caminhar pela trilha do mal.
Todas as vezes que combatemos o mal dentro de nós
e tentamos expulsá-lo, começa naturalmente a nossa
conversão e passamos a trilhar o caminho da santidade.
A via pode ser longa, pedregosa, repleta de espinheiros
e, por esse motivo, muitos
desistem. Retornam ao que
eram antes, para a cidade
terrena que os faz mornos,
indiferentes, frios para com
Deus e, com que tristeza o
aﬁrmamos: muitas almas
blasfemam contra o Senhor.
Entretanto, com que alegria
também o aﬁrmamos: os que
perseveram no caminho da
santidade, ainda que os espinhos lhes ﬁram o corpo e
os pés sangrem nas pedras
do caminho, por meio deles
o amor de Deus começará a
ﬂuir para o mundo e a paz
reinará nos corações.
Assim sendo, Nossa Senhora, jubilosa, sentirá que muitos de seus ﬁlhos, ainda hoje, estão correspondendo ao
seu maternal apelo.
Fonte: Informativo RAINHA
DA PAZ.

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

Buscai ao senhor
enquanto se pode achar
“Vamos imaginar o
que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia como tratamos o
nosso celular?
...se a carregássemos
na bolsa ou no bolso
e olhássemos várias
vezes ao dia para ela?
...se voltássemos para apanhá-la quando
a esquecêssemos em
casa ou no trabalho,
se a déssemos de presente às pessoas, se a
usássemos para enviar
mensagens aos outros?
Vamos pensar no
que aconteceria se
valorizássemos a Bíblia como valorizamos o celular, como
se não pudéssemos
viver sem ela?
...se ela nos acompanhasse nas viagens,
em todos os lugares e
nas situações de emer-

gência?
Ao contrário do celular, a Bíblia nunca ﬁca sem sinal, ela pega
em todos os lugares e
nunca ﬁca sem crédito, pois Jesus já pagou
a conta de toda a humanidade, com Sua
morte e Ressurreição.
Com a Bíblia, a ligação
nunca cai, a sua bateria dura eternamente”.
Neste mês de setembro, dedicado à Bíblia,
que estas palavras inspiradas nos sirvam de
reﬂexão e nos auxiliem
em nosso processo de
conversão diária.
Que aproveitemos
este dia, este tempo,
para colocarmos a Palavra Viva num lugar
de destaque em nossa
existência, pois seremos os mais beneﬁciados com esta atitude.

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

A vocação ao matrimônio
precisa ser bem vivida

Se meus pais não tivessem
vivido o matrimônio, eu não
seria padre. A vocação ao
matrimônio deve ser vivida
no dia a dia, sendo cada momento único de ﬁdelidade.
Os solteiros chamados ao
matrimônio serão pais e mães
no futuro; porém, é preciso
que essa vocação seja construída no dia de hoje. Você será amanhã tudo aquilo, e somente aquilo, que viver hoje.
Você, que já é pai e mãe,
consegue perceber que, no

dia a dia, a sua vocação acontece. Muitos pais e mães se
consomem mais na entrega
à vida pela família do que
uma pessoa consagrada.
Muitas vezes, nosso coração ﬁca apertado, as lágrimas rolam de nossos olhos
e vamos dormir com um peso no coração. Mas se tivermos a certeza de que vivemos a nossa vocação durante o dia, poderemos dizer:
“Hoje, eu sou feliz assim, porque tenho a Ti, meu Deus”.
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Rosamara Miranda de Carvalho

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Psicóloga Clínica fala sobre autoestima
cem com a Humanidade.

Esta semana, no dia
27 de Agosto comemora-se
o Dia do psicólogo. Explique-nos o que é Psicologia?
Psicologia é o estudo da
alma humana, isto é, o estudo da parte imaterial da
natureza humana. É a alma
que proporciona vida ao nosso corpo, e é o objeto de estudos desta ciência. O Homem passa por diversas transformações e está evoluindo
sempre. Não temos limites
para crescer e evoluir, e isso
é que nos impulsiona e descobrir coisas novas. Então a
Psicologia está sempre estudando o comportamento
e as mudanças que aconte-

A Psicologia sempre
existiu com conhecemos
hoje?
Não, na Antiguidade, o conhecimento era baseado na
Filosofia. Era através dela
que se questionava a natureza do Homem. Somente
um tempo depois que aconteceu a separação entre o
conhecimento Cientifico e
o Filosófico.
Pelo visto é uma proﬁssão muito antiga, mas foi
reconhecida há pouco tempo, certo?
A proﬁssão foi regulamentada pela Lei 4.119 em 27
de agosto de 1962. É muito
recente. E issofoi muito bom,
pois proporcionou ao psicólogo o direito de usar métodos e técnicas proﬁssionais.
Falando sobre autoestima, que é um assunto
polêmico, oque ela signiﬁca
realmente?
A autoestima nada mais
é do que a postura que precisamos ter em relação nós

mesmos. É muito importante reﬂetirmos sobre isso, pois
é através dela que começa
todo nosso desenvolvimento pessoal, relacionamentos,
amizade. Muitas pessoasacreditam que a autoestima
se refere somente ao externo, como uma boa aparência, umavestimenta bonita.
Isso é um engano, pois não
se limita somente a umaimagem. Trata-se de uma posturaestabelecida.
Quais sintomas podem detectar em uma pessoa que possui uma baixa
autoestima?
Infelizmente vivemos em
umasociedade muito materialista, com pessoas que
investem na imagem e esquecem da relação profunda consigo mesma. A autoestima é muito mais que a
imagem. Por isso, acontecem
muitos casos em que a pessoa começa a exigir muito
de si, e se torna sensível à
críticas. Acaba se tornando
explosiva, irritada, pois se
sente inadequada por dentro e por fora.

Quais consequências
disso?
É simples, se eu não me
relaciono bem comigo mesma, eu vou ser uma pessoa
isolada. Isso ocasiona outros
problemas, até mesmo doenças, como a homofobia,
insegurança e ansiedade. Por
isso a importância da autoestima vista deste ponto, ou
seja,uma relação verdadeira
e autêntica consigo.
Qual dica você pode
dar para aqueles que se sentem dessa forma?
A primeira dica e mais importante de todas é aprender
a amar a si mesmo. Isso pode
parecer muito simples, mas
não é. Nossa natureza e muito complexa. A partir do momento que você passa a adotar uma atitude amorosacom
você mesmo, acaba consequentemente aceitando seus
próprios erros. Isso naturalmente farádesenvolver sua
auto estima, e tudo começa
a ﬁcar mais fácil, seja nos relacionamentos, amizades, família. Você terá prazer em
viver, em sem quem você é.

CENTRA/Oncologia do
Hospital já atende a convênios

Fotos: Divulgação
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José de Arimatéia
Homenageado no dia 31 de
Agosto, José de Arimatéia era
homem rico, senador da época, era membro doSinédrio,
o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu e que
formava asuprema magistratura judaica. A Bíblia relata
que ele era discípulo de Cristo, mesmo que secretamente
(João 19:38).
Ele era simpático às ideias
de Jesus e frequentemente visitava secretamente a casa de
Simão, à noite, quando Jesus
se hospedava lá, conversando
com ele por horas.
Na madrugada em que Jesus foi preso, um emissário o
convoca para uma sessão especial no sinédrio, para o julgamento de umnazareno agitador e blasfemo. Ao perceber
que é Jesus o prisioneiro, faz
menção de defendê-lo, mas
desiste, ao perceber que a fúria de seus companheiros poderia prejudicá-lo. De manhã,
quando Jesus está para ser levado ao governador, José se
adianta até o palácio de Pilatos, que era seu amigo pessoal, para explicar que Jesus era
inocente e pedir sua libertação. No entanto desiste na porta do palácio, com medo de
ser descoberto por seus companheiros.
José volta para casa deprimido, se fecha em seu quarto
e adormece. Em sonho um anjo lhe diz que o destino do Cristo já estava deﬁnido, mas ele
ainda poderia ajudar. Ao acordar, volta até o palácio e en-

contra Pilatos, descobrindo
que Jesus já está cruciﬁcado.
Ele pede então que o governador lhe dê plenos direitos
sobre o corpo do nazareno. Na
época das cruciﬁcações o cadáver dos cruciﬁcados não era
sepultado, o réprobo era jogado a céu aberto, em local especíﬁco, para apodrecer e ser
devorado pelas “feras”, ou seja, cães, pássaros, lobos e animais selvagens. Pilatos, mesmo
sem entender o pedido do amigo, redige e autentica um documento, dando a ele plenos
poderes sobre o cadáver de Jesus, sob a proteção de um destacamento da guarda romana
até o sepultamento e posteriormente vigiando o túmulo
para que não fosse violado.
Após o desaparecimento do
corpo de Jesus, José é preso,
abandonado por amigos e familiares e tem seus bens divididos entre sua família e o Sinédrio. Depois de 13 anos encarcerado, o novo governador
da Judéia, Tibério Alexandre,
sabendo de seu histórico e sua
fama de grande comerciante,
revisa seu processo e o liberta. Ele se torna seu sócio e patrocina seu retorno aos negócios de exportação. José então
faz nova fortuna, mas aplica
seus ganhos de forma diferente: patrocinando as atividades
dos novos cristãos e aproveitando as viagens para trabalhar como missionário. Morre
em uma de suas viagens, devido à idade avançada, provavelmente de infarto.

CLASSIFICADOS
VENDE-SE UM LAVA JATO COM ESTACIONAMENTO EM
SÃO LOURENÇO – MINAS GERAIS. EXCELENTE PONTO COMERCIAL. TRATAR PELO TELEFONE: (35) 8836-3858
ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NA AV. D. PEDRO II,
663 – SALA 04 – CENTRO. TRATAR: (35) 8816-2486

Centra ﬁca anexo ao Hospital e já atende a convênios

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

EXPEDIENTE

O Centro Oncológico Sul-Mineiro (CENTRA) é uma
unidade do Hospital São Lourenço instituída em outubro
de 2013, em parceria com
uma equipe de médicos de
Juiz de Fora com larga experiência na área de Oncologia. O novo setor (prédio
anexo ao Hospital) foi instituído para atendimento de
pacientes que necessitem
de quimioterapias (tratamentos com substâncias químicas que atuam nas células,
para combate a doenças como o câncer - foco maior de
atuação do Centro). Futuramente, também serão realizadas cirurgias oncológicas
(em breve) e radioterapias
(em longo prazo).
Atualmente, além da modalidade particular, o CEN-

TRA atende através dos seguintes convênios: Unimed,
Cassi (Banco do Brasil), Polícia Militar de MG, Associação Mineira do Ministério
Público (AMMP) e Cemig Saúde. O Centro ainda não atende pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), pois aguarda o
credenciamento do serviço
(toda a documentação necessária já se encontra no
Ministério da Saúde para análise e, muito em breve, está
previsto o credenciamento).
Muitos pacientes necessitavam ir a locais mais distantes (como Varginha, São
Paulo etc.), para atendimentos oncológicos - e, agora,
poderão fazê-lo aqui mesmo. A equipe do CENTRA
(atendimento direto) é composta pelos seguintes pro-

fissionais: dr. Eric Delfraro
(coordenador); dr. Frederico
Escaleira (oncologista clínico); Yara Vicente (enfermeira, pós-graduanda em Enfermagem Oncológica); Juliana de Paula (farmacêutica), Priscila Alcântara (técnica em enfermagem) e Gleice Libânio (secretária).
Além de proﬁssionais especializados, o CENTRA possui uma excelente estrutura
interna: recepção; duas salas
de espera (infantil e adulto);
dois consultórios; brinquedoteca; dois quartos de aplicação (infantil e adulto); sala de
preparo de quimioterápicos;
posto de enfermagem; sala
de emergência; farmácia; salas administrativa e de estudos, vestiários e copa/funcionários. As instalações encon-

tram-se devidamente vistoriadas/aprovadas pela Vigilância Sanitária e, assim, liberadas para pleno uso de
nossos pacientes.
Para se chegar a um diagnóstico que indique a ocorrência da doença (câncer)
ou, mesmo, buscar a transferência de atendimentos já
iniciados em outros locais,
é preciso se submeter a uma
consulta médica, que pode
ser marcada pelo telefone
3339-2058 ou pessoalmente, no CENTRA (rua Senador
Soares dos Santos, s/no - prédio anexo ao Hospital). É o
Hospital São Lourenço oferecendo um novo serviço para proporcionar, à comunidade de São Lourenço e região, uma assistência oncológica de qualidade.
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Até que enﬁm!

Calçamento precário está sendo refeito
Algumas ruas da cidade estão tendo o calçamento refeito. O trabalho foi iniciado
na esquina com a rua XV de
novembro e, nessa primeira
etapa, se estenderá até a esquina com a rua Ledo. Posteriormente, seguirá até o
entroncamento com a Rua
Farmacêutico Raul Ramos da
Costa. O calçamento, que é
de paralelepípedos, está sendo retirado completamente,
e o piso nivelado e compactado. As manilhas da rede
pluvial também estão sendo
trocadas por outras de maior
diâmetro.
O trabalho realizado na Barão do Rio Branco é devido às
más condições em que se encontrava o calçamento naquele local. Os paralelepípedos
estavam soltos e, por ser aclive e um dos principais acessos aos bairros Porta do Céu,
Jardim das Estâncias e Solar
dos Lagos, a Secretaria de Infraestutura Urbana entendeu
que o ideal seria refazer o calçamento. Outras ruas da cidade estão em condições semelhantes e também terão
seus calçamentos trocados ou
repostos. Mas isso será feito
aos poucos e somente nos
trechos mais críticos. Na maio-

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

Centenas de motociclistas participaram do evento

A cidade de Itamonte presenciou mais uma largada do
Trilhão Itamonte 2014. Esta
é a segunda vez que a cidade sedia o evento, que aconteceu no último domingo (24)
na Praça Padre Francisco Mira, e contou com a particiCalçamento refeito na rua Barão do Rio Branco

ria dos casos, por enquanto,
a prefeitura dará continuidade aos reparos.
O Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (Saae) está

trocando a rede pluvial do
trecho da rua que está sendo refeito. Estão sendo colocadas manilhas de diâmetros maiores.

APAE São Lourenço participa
de Semana Nacional da
Deﬁciência Intelectual e Múltipla

Foto: José Luiz Mendes

Caminhada no Centro de São Lourenço

A APAE de São Lourenço comemorou a participação na
Semana da Pessoa com Deﬁciência Intelectual e Múltipla.
Trata-se de uma semana (do
dia 21 a 28/08) voltada para
atividades internas e outras
abertas ao público, como cinema, caminhada de conscientização, atividades com educação física e oﬁcinas. Isso
tudo proporciona a interação
de todos, na tentativa de melhorar a inclusão social.
O evento é feito em todo

Trilhão anima ﬁm de
semana em Itamonte

o Brasil, integrando todas as
APAE, este ano, o tema da
campanha foi “Construindo
uma história de igualdade e
de oportunidades para todos! APAE BRASIL: 60 anos
fazendo inclusão!”.
Dentre os objetivos do evento, destaca-se: “Lutamos pelo acesso pleno e sem barreiras. Nessa perspectiva, independentemente da deﬁciência ou dos comprometimentos dela decorrentes, nenhum
direito deve ser negado.

APAE BRASIL: 60 Anos Fazendo Inclusão, convida a
rede apaeana a refletir sua
trajetória em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, mobilizando forças e reivindicando
acesso igualitário aos bens
sociais, sustentando um compromisso crescente ao longo desses anos: garantir qualidade de vida, autonomia,
atenção integral e integrada
em todo o ciclo da vida e
inclusão social.”

pação da população e de visitantes.
Nesta edição,inúmeros
competidores vindos de
outras cidades do eixo Minas- Rio- São Paulo, circularam com suas motos possantes pelas ruas e estra-

das do município.
O objetivo do Trilhão é incentivar o turismo local, e
trazer um evento diferente
para a cidade. Foi promovido pelo comércio local e contou com apoio do governo
municipal.

www.sljornal.com.br
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Justiça condena ex-prefeito Nega
Véia por Improbidade Administrativa
Foi divulgada esta semana
pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais a sentença de cinco processos de
Improbidade Administrativa
da Comarca de São Lourenço, envolvendo o ex-prefeito
Nega Véia, que tramitava há
anos na justiça.
De acordo com a publicação do TJMG, o ex-prefeito
foi condenado a restituir aos
cofres públicos o dinheiro
desviado em licitações fraudulentas que envolveram
milhões de reais durante o
seu mandato, além de operação de transação envolvendo o reconhecimento de
débito e com renúncia de
crédito tributário em favor
de hotel da cidade.
Além do ex-prefeito, foram
condenados o ex- procurador do Município, os membros das Comissões de Licitações, parentes e mandatários de empresas que participavam, simultaneamente,
das licitações, além dos sócios das empresas beneﬁciadas com as fraudes.
As condenações impostas
não se limitaram ao ressarcimento monetário, mas envolveram, cumulativamente,
o pagamento de multas, suspensão dos direitos políticos
pelos prazos de 05 e 08 anos,
perda da função pública e
proibição de contratar com
o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio

Foto: SL Jornal

majoritário, pelos prazos de
3 e 5 anos, dependendo da
gravidade dos atos de improbidade.
As decisões foram lançadas nos processos nºs 0637.05.
031.544-8, 0637.04.025.4137,0637.06.036.281-0,
0637.06.035.922-0 e 0637.06.
035.964-2, em 1º Grau de
Jurisdição e estão sujeitas a
recurso.

O que é
Improbidade
Administrativa?

A improbidade administrativa caracteriza a conduta
inadequada de agentes públicos, ou de particulares envolvidos, que por meio da
função pública:
- Enriqueçam ou obtenham
alguma vantagem econômica de forma indevida em ra-

zão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego
ou atividade em órgãos e entidades do serviço público;
- Causem dano ao patrimônio público, com o uso de bens
públicos para ﬁns particulares, a aplicação irregular de
verba pública, a facilitação do
enriquecimento de terceiros
à custa do dinheiro público,
entre outros atos;
- Violem os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições públicas.
Nas ações por Improbidade Administrativa, o administrador público responde
com seus próprios bens pelos erros que eventualmente cometer, culposa ou dolosamente, pois deveria, rigorosamente, proceder hipoteca legal de seus bens no
momento em que iniciasse
uma administração.
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Esportes

Natação de São Lourenço nos
EUA com João Paulo dos Correios

João Paulo e o Técnico Alex Pussield

Os correios mantêm com
a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), há vinte anos um contrato de patrocínio que possui uma contrapartida que
prevê a realização da Clínica
Internacional de Natação,
para os melhores índices técnicos do Campeonato Brasileiro de Natação dos Correios,
que é realizado com a fase
classiﬁcatória estadual e a
fase ﬁnal o Campeonato Brasileiro dos Correios.
São Lourenço esteve representado pelo atleta/carteiro

João Paulo Teixeira Ribeiro
na fase classiﬁcatória, ou seja, Estadual onde a agencia
São Lourenço sagrou-se campeã e classiﬁcada para a fase
nacional 2013. Na cidade de
Belém do Pará João Paulo
mais uma vez brilhou e com
o titulo de campeão da categoria II e assim conquistando a vaga para a Clínica Internacional 2014 CBDA Correios em Fort Lauderdale,
Florida EUA.
João Paulo acaba de desembarcar desta grande experiência internacional, on-

de pode vivenciar uma parte da rotina dos grandes atletas do esporte mundial em
um dos maiores centros de
formação de nadadores do
mundo. Convivendo com atletas e técnicos de seleções
nacionais e premiados nos
EUA, como é o caso de Alex
Pussield.
Parabéns João Paulo, a
APAN e toda comunidade
aquática de São Lourenço se
orgulha contar com mais este reforço nos grandes resultados obtidos por seus
dedicados atletas.

Conselho Regional de Administração de Minas
Gerais e Faculdade de São Lourenço realizam o
Circuito Mineiro de Administração 2014
Na última quarta-feira (20/08/14) a Faculdade de São Lourenço recebeu o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais para mais uma atividade do Circuito
Mineiro de Administração que tem por objetivo compartilhar os conhecimentos sobre a proﬁssão de ADMINISTRADOR.
O Circuito Mineiro de Administração (CMA) já percorreu diversas cidades de Minas Gerais até chegar a São Lourenço. O grande destaque da noite foi apalestra “Administração: fatores críticos de competência ou de ética” proferida pela Conselheira
do CRA – MG Célia Maria Corrêa Pereira.
A Faculdade de São Lourenço foi contemplada com o importante evento em decorrência da parceria ﬁrmada entre a Coordenadoria dos Cursos de Administração
e Gestão de Recursos Humanos e CRA – MG, permitindo a participação não somente dos acadêmicos e professores, bem como de empresários, alunos do ensino médioe demais interessados no tema ora apresentado.
Este ano, além da palestra, o CRA trouxe uma novidade, uma van totalmente equipada onde pode ser
solicitado o registro junto
ao CRA-MG, entrega de documentação, atualização
de registro, negociação de
débitos, dentre vários outros serviços. De acordo
com o Coordenador do Curso de Administração Prof.
Nei Domiciano da Silva, o
CRA-MG Itinerante, “aproxima o proﬁssional e futuros proﬁssionais do Conselho e confere mais agilidade a diferentes processos”
e completou “o objetivo é
a interação, estreitar relacionamentos, e, com isso,
capacitar melhor nossos
proﬁssionais, a ﬁm de que
eles possam gerir com competência as empresas públicas e privadas”.
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Cavalos causam acidente
no Anel Rodoviário

Foto: Cristiano Siqueira

O Gerente Administrativo
e Técnico, Cláudio Souza, levou um grande susto no início da noite desta terça- feira (26/08) quando dirigia seu
veículo FIAT/ Fiorino- placa
GRW- 7561 pela Rodovia Dr.
Jonas Pereira Maduro (Anel
Rodoviário), momento em
que foi surpreendido por
dois cavalos no meio da pista. O choque foi inevitável,
com o impacto, a frente do
carro ficou totalmente destruída, o motorista nada sofreu, apesar do susto. Um
dos animais foi recolhido
pela prefeitura, já o outro
teve que ser sacrificado.

Sacrifício e
confusão
O acidente aconteceu por
volta das 18h15min, algum
tempo depois o grupo de
proteção aos animais conhecido como “Patrulha Animal”
foi acionado, pois um dos
cavalos foi abandonado na
beira da rodovia com o tendão da coluna arrebentado
e não conseguia se locomover, permanecendo deitado,
agonizando.
As ativistas do grupo Patrulha Animal permaneceram
no local, foi quando por volta das 22h, funcionários da

DOMINGO, 31 DE AGOSTO DE 2014

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Como cortar a
unha de um Cão

O animal foi atropelado e precisou ser sacriﬁcado

prefeitura apareceram com
uma corda e uma seringa com
“Cloreto de Potássio” para
sacriﬁcar o animal com uma
injeção letal na veia, sem
acompanhamento veterinário e sem sedação prévia, sem
luvas e sem equipamento
adequado.
Quando o funcionário da
prefeitura se preparava para
injetar o cloreto de potássio
no animal, foi impedido de
realizar o procedimento pelos protetores dos animais,
que exigiam que todo o procedimento fosse realizado da

maneira correta por um médico veterinário e com sedação prévia. O funcionário da
prefeitura então recuou e reconheceu que aquele não
seria o jeito correto de sacriﬁcar o bicho. O drama e a
agonia do cavalo continuaram até às 23h30 quando um
veterinário particular acionado pelo Patrulha Animal
chegou e realizou o procedimento de maneira correta,
já que a veterinária da prefeitura não foi encontrada
para realizar o serviço de sua
competência.

“Presenciei funcionários
da prefeitura com uma seringa enorme na mão querendo fazer uso de cloreto
de potássio sem anestésico
prévio para sacriﬁcar o animal, um verdadeiro crime”,
disse Denise Lage do Grupo
Patrulha Animal.
Por lei, o sacrifício ou eutanásia não deve causar qualquer dor ou agonia no animal. Ele é anestesiado e, posteriormente, são aplicados
medicamentos que provoquem parada cardíaca e/ou
respiratória.

Unhas bem cortadas são de fundamental importância no
acabamento da tosa de um cão, podendo muitas vezes melhorar a aparência de um pé cujos dedos não sejam muito
bem arqueados.
Independente disto, dá um aspecto mais limpo e possibilita melhor movimentação do animal (unhas muito grandes podem prejudicar o movimento e até causar algum
defeito no caso de cães em fase de crescimento).
Veja na ﬁgura abaixo onde deve ser realizado o corte da
unha. A área pontilhada embaixo da unha é tecido vivo com
sangue e nervos e é chamada de sabugo, ou leito da unha.
Corte diagonalmente na unha somente alguns poucos milímetros. Em caso de dúvida, peça a seu veterinário para
fazer isto por você.

Oportunidade

Oﬁcina Meu Primeiro Emprego

Aconteceu no último dia
21, o segundo módulo da Oﬁcina Meu Primeiro Emprego
em São Lourenço. Aproximadamente 40 alunos de diversas escolas da rede pública
de ensino, entre 14 e 21 anos,
estiveram presentes.
Nesse módulo, a equipe de
trabalho desenvolveu, de forma dinâmica, os seguintes
temas: assertividade, entrevista de trabalho, projeto de
vida e motivação. Para quem
não participou, novas oﬁcinas serão desenvolvidas ainda neste semestre.
A Oﬁcina faz parte do Pro-

grama Acessuas Trabalho,
que é um Programa Social
voltado à criação de estratégias para facilitar o acesso

ao mundo do trabalho.
O programa funciona na
nova sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social, que ﬁca na Rua Senador Soares dos Santos, n° 42,
no bairro Nossa Senhora de
Fátima, em frente ao SAAE.
Foto: Divulgação

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
Jovens aprendem dicas de como conseguir o Primeiro Emprego
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Eventos culturais

BETO BACHA

Semana da Independência...

Giro Esportivo

É LOGO ALÍ....

XXI Exposição Nacional de Orquídeas de São Lourenço
Acontecerá, de 5 a 7 de setembro, na quadra Pedro Melo, do Parque Municipal Ilha
Antônio Dutra, a XXI Exposição Nacional de Orquídeas.
A abertura oﬁcial será na
sexta-feira (5), às 20h, com
a apresentação do Coral Maurício França Mendes. A visitação será até às 21h. No sábado (6), será das 8h às 21h,
com palestra sobre cultivo
de orquídeas, às 15h. No domingo (7), a exposição poderá ser visitada das 8h às
16h. Em todos os dias, a entrada será franca.

Fotos: Divulgação

Corrida da Independência 2014
Vai ser realizada, no dia 7
de setembro, em São Lourenço, a tradicional Corrida
da Independência. A largada
será às 17h, na Praça Duque
de Caxias. As inscrições são
gratuitas e devem ser feitas
na Diretoria de Esportes e
Lazer, no Parque Municipal
Ilha Antônio Dutra, das 8h
às 11h e das 12h às 17h, até
sexta-feira (5). As categorias
serão divididas em masculino e feminino e de acordo
com as faixas etárias. Os três
primeiros colocados de cada
categoria e faixa etária receberão medalhas.

VI Encontro Amigos Land Rover

Será realizado, de 4 a 7 de setembro, no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra, o Land Rover Brasil 2014. O evento
contará com atividades oﬀ-road, passeios, estandes de expositores com produtos voltados aos landeiros, balonismo,
concurso fotográﬁco, entre outras atrações. Em parceria com o Instituo Brasileiro de Preservação e Consciência Ambiental (IBPCA), os participantes farão plantio de árvores para neutralizar todas as emissões de carbono. Mais informações no site www.amigoslandrover.com.

Semana da Cultura em Itanhandu
A cidade de Itanhandu apresenta neste ﬁnal de semana,
a Semana da Cultura 2014.
O evento vai do dia 5 ao dia
14 de setembro com inúmeras atividades culturais como
oﬁcinas de cinema, música
e gastronomia.
De acordo com a organização do evento, as oﬁcinas serão gratuitas e as de gastronomia, terão degustação dos
pratos. A novidade deste ano
serão asoﬁcinas voltadas também para as crianças. Durante o evento, haverá também
apresentações de MPB, exposição de artesanato design e
arte local. A praça de alimentação vai funcionar no ﬁnal de
semana, das 12h até 01h.
A festa acontece no Parque
de Exposições da cidade, e
a abertura oﬁcial na sexta-feira (05) às 19h, com apresentação da Folia de Reis do
Santa Odila. Para programação completa e inscrições nas
oﬁcinas, o site é www.itanhandu.mg.gov.br.

Com três jogadores de São Lourenço: o goleiro Marcelo
(destaque da competição), Leandro Barreto e Vinícius Garcia, a equipe de futebol da Serrinha venceu pelo placar de
3 a 1 a equipe de Dom Viçoso na grande partida de ida válida pelo título do municipal da cidade vizinha, os gols foram de Paulo Negão, Mandi e Tchula. O jogo de volta esta
marcado para o próximo domingo dia 31, com promessa
de casa cheia em Dom Viçoso, podendo a equipe da Serrinha, comandada pelo técnico e cantor Aleson, ex-dupla
com o companheiro Alessandro, perder por um gol de diferença que ﬁca com o caneco de campeão.

VERDÃO EM FESTA

Em jogo festivo realizado no campo do Esporte Clube São
Lourenço, no último dia 23, a equipe do Verdão do bairro
Nossa Senhora de Lourdes recebeu a equipe de Guaratinguetá SP. A partida contou com vários atletas que já estão
pendurando as chuteiras pelo Verdão. O placar terminou
1 a 1, no apito “amigo” do Chiquinho do INSS, e o gol único do Verdão foi do ﬁlho predileto da Dona Eunice o atacante rompedor Rodrigo Guela.

OUTROS VÉINHOS

Começa neste
domingo, no campo do Santa Helena, no bairro
São Lourenço Velho, a Copa Master de Futebol de
Campo, reunindo
vários vovôs . Na
organização do
amigo Crico teremos na parte
da manhã, duas
partidas com início às 8:30: Conquista X Vila Carneiro e logo depois Santa Helena X Santa Maria.

DE SEGUNDA COM ORGULHO

O amigo Felipe Melo,
vascaíno convicto e esperançoso pela volta na
elite no futebol, fez questão de mostrar pela foto que a segunda divisão é chique no úrtimo,
disse ainda que aguarda
o Rubro Negro no ano
que vem. Felipe acha
que o Machão da Gama
passa pelo ABC na Copa
do Brasile depois encara de igual para igual o
time da Toca da Raposa.

8

www.sljornal.com.br

cidades

TG homenageia
Dia do Soldado

DOMINGO, 31 DE AGOSTO DE 2014

PROERD entrega cestas
básicas para população
Foto: SL Jornal

cípio. Dentre os presentes,
além do Prefeito Zé Neto, o
Coronel Leonel Junqueira, o
Tenente Silva, e o público
participante.
Durante o evento, foi feita
a entrega dos certiﬁcados de
“Colaborador Emérito do Tiro
de Guerra” para aqueles que
foram destaques e dedicaram
apoio ao Tiro de Guerra.
A carreira de soldado proporciona ao jovem o apren-

Foto: Divulgação

Comunidade ﬁcou surpresa e gradecida com as doações

Tiro de Guerra fez homenagem ao Dia do Soldado

25 de Agosto é Dia do Soldado. A data tem por objetivo homenagear o trabalho
dos membros do Exército
Brasileiro.
Aqui em São Lourenço, a
homenagem aconteceu no
Paço Municipal, no último
sábado (23), com a presença dos integrantes do Tiro
de Guerra 04-024 (TG) São
Lourenço, e com autoridades representando o muni-

Policiais Militares distribuíram as
cestas em vários bairros da cidade

dizado de valores como disciplina, organização, amor
à pátria, solidariedade e
perseverança, entre vários
outros que orientam suas
atividades dentro e fora do
quartel. O soldado exerce
atividade em tempos de
guerra e na manutenção da
paz, dentro e fora do país.
Além disso, presta auxílio
à população em situações
de calamidade.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao
Artigo 19 da Lei 6.766/79, que empresa limitada GUIMARÃES PEREIRA LTDA ME, com
o nome fantasia COMPASSO PROJETOS E OBRAS CIVIL, inscrita no CNPJ nº. 71.108.062/000160, com sede na Rodovia BR 354, nº. 383, loja 02, Bairro Centro, Município de Pouso
Alto/MG, devidamente registrada na JUCEMIG - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, sob o nº. 3120414861-3 em data de 23/06/1993, neste ato, devidamente representada por seu sócio e administrador ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da Identidade MG-10.961.307 SSP/MG, inscrito no CPF nº. 013.564.826-27, residente e domiciliado na Av. Fernando Petronilho,
nº. 194, Centro, Pouso Alto – MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do LOTEAMENTO URBANO “RESIDENCIAL TERRAS ALTAS”, localizado no
município de Pouso Alto - MG, na Rodovia BR 354, Centro, sendo que o mesmo foi
aprovado em data de 19/08/2014 pelo Município de Pouso Alto/MG. O imóvel objeto do mesmo encontra-se devidamente registrado na matrícula 27.033 do Livro 02,
de Registro Geral. O Loteamento será composto de 123 lotes, divido em 08 quadras
(1,2,3,4,5,6,7 e 8), numa área total com 67.552,00m², assim discriminada: Quadra
01: 06 lotes; Quadra 02: 25 lotes; Quadra 03: 19 lotes; Quadra 04: 26 lotes; Quadra
05: 21 lotes; Quadra 06: 14 lotes; Quadra 07: 03 lotes; Quadra 08: 09 lotes; totalizando uma área de 40.839,98m²; área verde: 1.634,71m²; área de sistema de circulação:
11.824,00m²; área equipamentos comunitários: 3.416,96m²; área livre de uso público: 9.836,35m². 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 feito o registro. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 28 de agosto de 2014. O Oﬁcial
Substituto – Júlio César Círio Nogueira.
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-020/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Empreendimentos M.M. Ltda. Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2014. Objeto: execução de obras. Valor: R$
873.193,66. Forma de pagamento: por medições. Dotação orçamentária: Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário. Vigência: 120 dias. Data da assinatura: 18/08/2014. Diretor Presidente.
Contrato nº. SAAE/SLO-021/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Miika Nacional Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 014/2014. Objeto: fornecimento de hidróxido de cálcio
líquido em suspensão. Valor: R$ 85.404,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária:
Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água. Vigência: 12 (doze) meses. Data da assinatura:
20/08/2014.Diretor Presidente.
Contrato nº. SAAE/SLO-022/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 014/2014.
Objeto: fornecimento de cloro gás e ácido ﬂuorssilícico. Valor: R$ 124.790,00. Forma de pagamento:
parcelada. Dotação orçamentária: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água. Vigência: 12
(doze) meses. Data da assinatura: 20/08/2014. Diretor Presidente.
Contrato nº. SAAE/SLO-023/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: T.Q.A. Indústria e Comércio Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 014/2014. Objeto: fornecimento de sulfato de alumínio ferroso líquido. Valor: R$ 60.150,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água. Vigência: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 20/08/2014. Diretor Presidente.
Contrato nº SAAE/SLO-024/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratado: Adriana Maria Marques. Modalidade: Dispensa nº 162/2014. Objeto: locação de imóvel. Valor total: R$ 17.500,00.
Forma de pagamento: mensal. Dotação orçamentária: Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário. Vigência: 05 meses. Data da assinatura: 20/08/2014. Diretor Presidente.
2º Aditamento ao Contrato nº. SAAE/SLO-006/2013. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Inovação Computação Móvel Ltda. EPP Modalidade: Dispensa nº. 181/2012. Objeto: alteração
do objeto e reajuste de preços. Valor: de R$ 693,72 para R$ 800,00 o valor mensal do contrato. Data
da assinatura: 27/08/2014.

O Programa Educacional
de Resistências às Drogas
(PROERD) recebeu uma doação anônima de treze cestas básicas para serem distribuídas ás famílias carentes
de São Lourenço.
De acordo com o Soldado
Bicalho, quem dirige o Programa, a função de distribuir
foi imediatamente acatada,
e contou com a participação
do Sargento Wendell, aPa-

trulha Escolar, e funcionários
das escolas públicas.
As viaturas passaram por
vários bairros buzinando e
acenando para a população, que ficou surpresa com
a chegada dos policiais. As
cestas básicas foram doadas em diversos pontos da
cidade para aqueles que
realmente necessitam. No
bairro Vila Carneiro, por
exemplo, foram entregues

três. Houve distribuição
também no bairro Nossa
Senhora de Lourdes, assim
como no Educandário Santa Cecilia.
De acordo com o Soldado
Bicalho o resultado foi positivo e gratiﬁcante. “Nosso
serviço preventivo de ‘Policia para Cidadania’ foi bem
recebido pelos donatários e
por toda comunidade”, informou.

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

- Pretendem se casar:

000639 - MAICON DOUGLAS TEIXEIRA, solteiro, maior, COBRADOR DE ONIBUS, natural de SAO
LOURENÇO-MG, residência RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1097, São Lourenço-MG, ﬁlho de e KATIA TEIXEIRA DA SILVA; e DEBORAH DOS REIS XAVIER, solteira, maior, VENDEDORA, natural de
SAO LOURENÇO-MG, residência RUA JOSE SIMEAO DUTRA, 2295, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSE JOAQUIM DA SILVA XAVIER e MARIA DOS REIS;
000638 - MISAEL DE LIMA SANTOS, solteiro, maior, lavrador, natural de Baependi-MG, residência Rua Pedro Silvestrini, 15 - B, São Lourenço-MG, ﬁlho de MATEUS DE LIMA SANTOS e NOÊMIA
DE CARVALHO SANTOS; e SILVANA APARECIDA FELICIO, solteira, maior, assistente de produção,
natural de São Lourenço-MG, residência Rua Pedro Silvestrini, 15 - B, São Lourenço-MG, ﬁlha de
CARLOS ROBERTO FELICIO e MARIA AUXILIADORA FELICIO;
000637 - BRENDOW BRITO DA SILVA, solteiro, maior, ATENDENTE, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA ONESIMO SILVESTRINI, 32, São Lourenço-MG, ﬁlho de ALDENILZO FERREIRA
DA SILVA e IVANETE IRENE DE BRITO; e DIOVANA AURELIANA CANDIDO, solteira, maior, ESTUDANTE, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AL. G, 100, São Lourenço-MG, ﬁlha de PEDRO
JORGE CANDIDO e DILMA AURELIANA DA SILVA;
000641 - RODRIGO CESAR TORINO KOELER, solteiro, maior, ADVOGADO, natural de BELO HORIZONTE-MG, residência AV. DOM PEDRO II, 1401, São Lourenço-MG, ﬁlho de JULIO CESAR KOELER TORINO e VERA LUCIA CANDIDA TORINO; e LUCIANA APARECIDA SILVA, solteira, maior, ADMINISTRADORA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AL. JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO,
10, São Lourenço-MG, ﬁlha de VANIR DA SILVA e MARISA DE CARVALHO;
000640 - VANDER VAZ DE MELO, solteiro, maior, COMERCIANTE, natural de VISCONDE DO RIO
BRANCO-MG, residência AV. DAMIAO JUNQUEIRA DE SOUZA, 1078, São Lourenço-MG, ﬁlho de
RAYMUNDO VAZ DE MELLO e ELZA ANTONIOL VAZ DE MELO; e TATIANI DE SOUZA RIBEIRO, solteira, maior, SECRETARIA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência AV. DAMIAO JUNQUEIRA DE
SOUZA, 1078, São Lourenço-MG, ﬁlha de PAULO SERGIO RIBEIRO e MARLENE DE SOUZA RIBEIRO;
000643 - LUCIANO ALVES DA SILVA, divorciado, maior, cabeleireiro, natural de Juiz de Fora-MG,
residência Rua Comendador Costa, 225 - 503, São Lourenço-MG, ﬁlho de MANUEL SABINO ALVES
e MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES; e EUNICE MARIA DOS SANTOS ANDRÉ, divorciada, maior,
cabeleireira, natural de Guarani-MG, residência Rua Comendador Costa, 225 - 503, São Lourenço-MG, ﬁlha de JOSÉ AUGUSTO ANDRÉ e MARGARIDA DOS SANTOS ANDRÉ;
000642 - FABIANO CAIO DA SILVA, solteiro, nascido em 9 de fevereiro de 1997, servente, natural de Virginia-MG, residência Rua Livio Bacci, 325, São Lourenço-MG, ﬁlho de FRANCISCO CARLOS DA SILVA e JULIANA DA SILVA; e LARISSA APARECIDA NABOR GONÇALVES, solteira, maior,
balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Pedro Silvestrini, 55, São Lourenço-MG,
ﬁlha de FRANCISCO GONÇALVES NETO e IRACILDA MARIA NABOR;
000644 - LAERTE RICCI, divorciado, maior, EMPRESARIO, natural de CAMPINAS-SP, residência
Alameda Afonso Brendo Rampinelli, 130, São Lourenço-MG, ﬁlho de SILVIO RICCI e GENOEVA
RICCI; e GISELE REGINA PAULINO, solteira, maior, ASSISTENTE DE PCP, natural de CAMPINAS-SP,
residência Alameda Afonso Brendo Rampinelli, 130, São Lourenço-MG, ﬁlha de JONAS PAULINO
e ANTONIA DE ARAUJO PAULINO;
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Presidente do SAAE explica sobre
novas atribuições da autarquia
Em entrevista recente à
Rádio Alternativa, o Presidente do SAAE, Adauto Lúcio
Cardoso, explicou sobre as
novas funções que a autarquia assumiu desde o início
do mês. De acordo com Lei
Municipal nº 3.157, aprovada pela Câmara Municipal e
sancionada pelo prefeito, no
início de julho, o SAAE passa
a ter competência sobre (além
do abastecimento de água
potável, drenagem de águas
pluviais e esgotamento sanitário) a limpeza urbana. O
objetivo da mudança é adequar os serviços ao novo modelo do Plano Nacional de
Saneamento Básico.
Adauto explicou que a intenção é melhorar o serviço
de poda de árvores, capina
e varrição de espaços públicos. Até o momento, os setores estão se adaptando às
novas funções, mas já foram
tomadas providências para
agilizar o lado da população.
“Há um mês que começamos
e estamos caminhando bem,
queremos adiantar esses serviços e a população vai perceber as melhorias na cidade”, conﬁrmou Adauto.
Os serviços de varrição nos
bairros, capina e poda autorizada, já estão sendo feitos
e futuramente, para complementar o serviço de coleta
de lixo, a intenção é aderir a
coleta seletiva. “Estamos fortalecendo uma parceria com
a ONG “Todos por São Lourenço” e com o Parque das
Águas para que isso seja implantado em toda cidade.Queremos envolvertoda a sociedade e as escolas.Faz parte
dos nossos planos colocar is-

so em prática”, completou.
Sobre a polêmica da falta
de água, que abrange seriamente a região Sudeste do
país, ele explicou que o SAAE
possui um sistema de captação ﬂutuante no Rio Verde.
Isso signiﬁca que mesmo em
época de seca, a cidade não
terá problemas de falta de
água. Contudo, isso leva a
uma despreocupação de algumas pessoas em relação
ao uso excessivo da água.“É
uma questão de conscientização e respeito ao meio ambiente. Pedimos sempre para que todos usem esse bem
de forma racional”, informou.
Para outras informações
ou reclamações, a orientação é entrar em contato com
o SAAE pessoalmente ou pelo telefone 3332-3600. Assim,
é gerada uma ordem de serviço, o que oﬁcializa o atendimento.

Foto: Divulgação

Festival e Concurso
Internacional de Coros
2014 (AMERIDE) na
Faculdade Victor Hugo

Na última semana, convidados, alunos, professores e colaboradores da Faculdade Victor Hugo foram
brindados com a presença
do Grupo Vocal 2 Sentidos
(Argentina).
Um momento cultural que
ﬁcará gravado para sempre,
pois os presentes que lotaram o localapós ovacionarem
os integrantes do Grupo Vocal, aplaudiram-nos de pé

Presidente do SAAE, Adauto Lúcio Cardoso
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por vários minutos.
A Prof. Leila R. Direzenchi
(Diretora Pedagógica da FVH),
depois de parabenizar a apresentação, agradeceu ao Sr.
Alexander Albarran (Diretor
Geral do Ameride) e Sra. Ana
Maria Carnevalli (Diretora
Executiva do AMERIDE) pela oportunidade anual que
proporciona a comunidade
acadêmica da Faculdade Victor Hugo.

Homenagem para Mãe

Obras em andamento no Centro da cidade

SINE SÃO LOURENÇO - VAGAS de EMPREGO
(Andar térreo da Prefeitura – das 8h às 17h)























































































































































































































“Menininha, seu apelido;
Gente grande na ação.
Única e singular dentro do meu coração.
Guerreira, falar de ‘você’ é fácil;
Hoje na eternidade
Quero seguir seus passos
Dê-me força e coragem,
Para cumprir minha missão
Noventa e cinco anos
Parabéns, Te amo de paixão.” - Em memória
Sua ﬁlha,
Rita Abbud
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DOM ZECA
A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Beleza

Bebê da Semana

Irresistível mundo da beleza

Encerrando nossa edição do mês
de agosto, trazemos
a linda princesinha
Maria Olivia Higino
Martins, nascida
em 22 de maio de
2014, ﬁlha de Wilma Higino e Marco
Aurélio Martins.
Avós paternos Rosilda e Marco Antonio Martins, maternos Olivia e Ildefonso Higino.
Felicidades e saúde
a garotona!!!

Secadores com
Tecnologia Prometem
Tratar os Cabelos

Orquídeas
Nossa são lourenciana Stella Abreu, venceu com toda
sua beleza e glamour, o concurso Miss Água Minas Gerais
2014, dia 23 último. Stella se prepara para representar
São Lourenço, no Miss Terra Brasil, em Curitiba, PR. Parabéns e sucessos sempre!!!

Teatro
Próximo dia 05 de setembro, sexta-feira, às 20:00 horas,
na Quadra de Esportes da Ilha Antônio Dutra, abertura da
Exposição Nacional de Orquídeas. Vale a pena visitar!!! Parabéns ao Núcleo Orquidóﬁlo de São Lourenço por mais
este evento de rara beleza.

Aniversário

Parabenizamos nosso amigo José Luiz Andrade, que comemorou mais um aniversário, dia 23 último.
Que Deus o abençoe
sempre. Felicidades e
saúde!!!

Você não pode perder este grande espetáculo cultural,
“FROZEN, UM MUSICAL CONGELANTE”. Dia 07 de setembro próximo, às 15:00 e 17:00 horas, no Teatro do Colégio
Imaculado Coração de Maria, entrada pela Praça da Igreja
Matriz. Garanta já seu ingresso e prestigie este evento de
grande sucesso de público, em várias capitais do país!!!

Nascimento

Maria Izabelly Guimarães Dore, nasceu neste dia 12 de
agosto, para a alegria e felicidade de seus pais, Jorge Edgard Amaral Dore e Gislaine Guimarães Passos. Que Deus
abençoe a todos!!!

DÉBORA CENTI

Aniversário

Atualmente temos no mercado diversos secadores de
cabelo repletos de tecnologia que prometem tratar os ﬁos
enquanto secam. As propostas dos novos aparelhos vão
desde aumentar o brilho, eliminar a eletricidade estática e
selar a cutícula dos ﬁos. Os secadores ganharam tecnologia a de ponta em sua fabricação e contam atualmente com
peças que oferecem muitos benefícios ao cabelo.
Para escolher o produto é importante ler a embalagem
de cada aparelho que deve conter as especiﬁcações para
a consumidora. Os novos secadores podem conter íons negativos, cerâmica, turmalina, Led entre outros.
Íons negativos
Selam as cutículas dos ﬁos e têm o poder de secar mais
rapidamente as madeixas.
Íons positivos
O cabelo é formado por íons positivos e, em secadores
com esse recurso, eles têm a função de abrir as cutículas.
Geralmente, só há a emissão de íons positivos em um aparelho se tivermos também os íons negativos. Um sistema
abre e o outro fecha as cutículas.
Turmalina
É um mineral que, quando aquecido, emite íons negativos, que neutralizam a eletricidade estática dos ﬁos, dando
maciez e brilho aos cabelos.
Cerâmica
Quando aquecida, a cerâmica emite raios infravermelhos
que secam os ﬁos mais rapidamente.
LED
Durante a secagem, uma luz (LED) é emitida e permite revitalizar os ﬁos daniﬁcados e puriﬁcar os cabelos. Uma pesquisa recente comprovou que a utilização dessa tecnologia
aumenta em 39% o brilho dos cabelos e em 14% a restauração dos ﬁos daniﬁcados, comparado ao secador comum.
Nanotecnologia nanox clean®
A estrutura de materiais a partir de átomos e moléculas
é chamada de nanotecnologia e vem sendo empregada em
produtos da Taiﬀ. Os nano materiais são impossíveis de serem vistos a olho nu. Esse tipo de tecnologia promete prevenir o acúmulo de bactérias e fungos no aparelho.

Dia do Soldado

Marly Miranda
Bacha, comemorando neste dia 30,
mais um aniversário. Rogamos a
Deus, muitas felicidades, saúde e
paz. Parabéns grande amiga!!!

Tiro de Guerra 04-024, homenageando o Dia do Soldado,
na Praça Duque de Caxias, dia 25 último. Parabéns aos nossos jovens Atiradores, e a todos os envolvidos neste evento.
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A Karacol Outlet está de
volta com promoções
imperdíveis. Venha conferir!!!
Shopping Antônio Dutra
Loja 10 - São Lourenço/MG
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Imagens meramente ilustrativas

OFERTAS VÁLIDAS DE 29 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2014, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

4,

49
UN

Achocolatado
em Pó Toddy
Original
Pote 400g

10,

Super Ecco
38 Arroz
Tipo 1 - 5kg
UN

1,

09
UN

Biscoito Wafer
Visconti 120g
Sabores

12,99
KG

Paleta Bovina kg

1,

19

8,

UN

Creme de Leite
Camponesa
TP 200g

com Osso
49 Pernil
Congelado Nutrili kg
KG

4,

79 Café
Classe A 500g
Tradicional / Extra Forte
UN

0,

em pó
54 Refresco
Tomy 30g - Sabores
UN

11,

98
KG

8,

Presunto Rezende

1,

89 Farinha de trigo Útil
UN sem Fermento 1 kg

17,

49

Coxao Mole
Swift peça a
KG vacuo kg

1,

Trevinho
89 Iogurte
bdj 540g - Sabores
UN

99

10,

Congelado
49 Tekitos
Seara a granel kg
KG

UN

Amaciante
Confort Classic
2 litros

6,

em Pó
79 Detergente
Omo Multiação
UN 1kg

16,

Descartável
98 Fralda
Pampers Supersec

UN Econômica - Tamanhos

