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A ALEGRIA DE SERVIR

Adotar um estilo de vida
saudável é mais fácil do que
você imagina.
O primeiro passo é dizer SIM
a famosa pergunta “Você
quer ter um corpo saudável
com mais disposição?”.
É possível fazer grandes
mudanças com pequenas
ações no seu dia-a-dia.
A primeira medida é
adotar uma alimentação
balanceada. Variar a cor, o
repertório dos cardápios
e fazer lanches saudáveis
entre as refeições são
formas fáceis de garantir

a ingestão de todos os
nutrientes necessários para
a boa saúde.
Outra dica importante
é manter o corpo bem
hidratado,
bebendo
bastante líquidos, seja na
forma de água mineral,
chás ou sucos de fruta sem
açúcar.
Para garantir a conquista
de um corpo saudável, é
fundamental aliar a prática
de atividade física de
uma forma regular à boa
alimentação.
Um bom estilo de vida deve

DR. LUÍS PAULO DE OLIVEIRA
Ortopedia e Traumatologia

Dor Crônica
O entendimento e o tratamento da dor vem ganhando
destaque, já que afeta uma parcela considerável da
população mundial. Um estudo realizado na cidade de São
Paulo estima que cerca de 25% das pessoas sofra de algum
tipo de dor crônica.
Por definição dor crônica é aquela que dura mais de 3
meses, de maneira contínua. Diversas patologias estão
associadas ao seu surgimento como o Diabetes, o Herpes
Zoster, a Enxaqueca, a Dor Miofascial, a Fibromialgia, entre
outras. Uma característica importante a ser considerada
nestes casos é o processo de sensibilização central à dor.
Com o tempo e intensidade do quadro doloroso, pode
ocorrer uma alteração estrutural nos neurônios medulares
responsáveis pela transmissão da informação de dor no
Sistema Nervoso Central, levando ao que chamamos de
Neuroplasticidade.
Este mecanismo, em muitos casos, é o responsável pela
manutenção do quadro doloroso e impede a melhora de
100% da dor. Desta forma, ainda que haja recuperação
do evento inicial desencadeante da dor, a dor se
mantém de forma espontânea e contínua, tornandose a patologia em si, para a qual deve ser direcionado o
tratamento. É importante ainda ressaltar que a Dor deve
ser entendida dentro de um contexto amplo (Dor Total),
que envolve aspectos afetivo-emocionais, cognitivocomportamentais, sociais e religiosos, que devem ser
abordados num conceito multidisciplinar de tratamento,
sempre orientado por médico especializado na área e
profissionais treinados neste tipo de abordagem. A Dor
Crônica é altamente incapacitante e prevalente, e deve
ser muito bem avaliada e tratada de forma a devolver ao
indivíduo sua qualidade de vida.

nos proteger de doenças,
e ajuda a impedir que as
doenças crônicas piorem.
Isto é importante, porque
à medida que o corpo
envelhece,
começa-se
a notar alterações nos
músculos e nas articulações
e um declínio na sensação
de “força” física. Um estilo
de vida saudável inclui
a saúde preventiva, boa
nutrição e controle do
peso, recreação, exercícios
regulares,
e
evitar
substâncias nocivas ao
organismo.

Geralmente associa-se o verbo servir a algo ruim, difícil,
desgastante. Quando pensamos em serviço pensamos
em obrigação, peso, fardo. Entretanto, aos olhos do
Cristianismo a noção e a intenção são bem diferentes deste
conceito popular.
Maria, uma jovem escolhida por Deus para ser a mãe de Seu
filho, não hesitou em servir. Sabendo que Isabel, sua prima
idosa, estava grávida, apesar de também estar em processo
de gestação, subiu as montanhas para ajudar sua parenta,
sem impor qualquer empecilho a esta nobre atitude. Serviu!
O próprio Cristo, apesar de ser o Perfeito, também serviu
em várias situações, sobretudo e literalmente na passagem
do lava pés, quando humildemente lavou os pés dos seus
discípulos, demonstrando que grande é aquele que se faz
pequeno e se desnuda diante do próximo, que é imagem e
semelhança de Deus.
Por isso a Campanha da Fraternidade 2015 nos convida
durante este período quaresmal a refletir sobre o servir.
Vivemos num mundo individualista onde cada um é levado
a preocupar-se apenas com si mesmo e com tudo o que
o cerca. Estamos perdendo a capacidade de olhar para o
outro e de ir ao seu encontro. Queremos que as pessoas
venham até nós, adivinhem o que queremos, precisamos e
pensamos e surjam como super heróis satisfazendo a todas
as nossas vontades e necessidades. Que tal invertermos a
situação e neste tempo própicio de conversão exercitarmos
nossa humildade e nosso serviço, doando um pouco do que
temos e principalmente do que somos às pessoas que se
colocarem em nosso caminho, à nossa sociedade, à nossa
comunidade paroquial e à nossa Igreja como um todo?
Troquemos de olhar e de atitude para que possamos
experimentar a leveza, a magnitude e a alegria de servir!

VERA GANNAM

MONS. JONAS ABIB

ser desenvolvido o mais
cedo possível em sua vida quanto mais jovem melhor;
estes hábitos devem ser
mantidos durante a vida
adulta e na idade madura.
Fatores modificáveis do
estilo de vida são a causa de
50% das mortes (entre as 10
causas mais importantes),
incluindo:
Doenças
cardíacas, Câncer, Derrame
cerebral,
Acidentes
e
Doença pulmonar crônica.
Uma vida saudável ajuda a
manter o corpo em forma
e a mente alerta. Ajuda a

Maria Nossa Mãe

Tempo de Quaresma
Estamos no Tempo da Quaresma, e, Nossa Senhora em
sua mensagem vem nos lembrar de que este é um tempo
de penitência e conversão. Tempo de intensa busca de
conversão como preparação para celebrar a Páscoa.

Reflexão

No perdão está a
raiz de tudo!

Nossa conversão deve expressar-se pela mudança de
mentalidade e de atitudes para que estejam de acordo
com a vontade do Senhor. Por isso, neste tempo, somos
convidados a jejum, penitência, oração e esmola. Maria,
em Medjugórie, numa de suas aparições, em 11 de agosto
de 1983, assim se expressou: “Muitos cristãos perderam
a fé, porque não rezam, esqueceram-se de que a oração
e o jejum podem afastar também a guerra. Não se pode
substituir o jejum, pela esmola e oração. É preciso rezar,
jejuar, dar esmolas”.
Quaresma é tempo de oração. Temos tempo para orar?
Temos tempo para tudo, bate-papos, televisão, afazeres
diários... E para Deus? Reservamos um tempo para Ele?
Falamos com Deus através da oração? Ouvimos o que Ele
tem a nos dizer?

Quaresma é tempo de jejum e penitência.
O jejum é muito útil para o corpo e para a alma: dá luz ao
espírito, força à vontade, reforça muitas virtudes, favorece
a saúde corporal, alcança-nos o perdão dos pecados, ajudanos na oração, nos proporciona graças extraordinárias e a
recompensa celeste.
Quaresma é tempo de esmola. Tempo de pensar no
outro, em seus interesses e necessidades. Seja realmente
a Quaresma para nós, um tempo de conversão, que nos
prepare para celebrar com o coração renovado, a Páscoa
do Senhor.

Ame seu familiar e próximo, apesar de todas as brigas que
houve entre vocês. Pelas decepções e revoltas causadas
por um irmão ou uma irmã que foi injusto(a) com você,
que o desprezou, lesou, ofendeu, causando-lhe prejuízo
econômico e à sua honra, que falou mal de você, embora
fosse seu irmão.
Às vezes, irmãos e cunhados brigam entre si até por
causa do cachorro. O problema com o animal passa, mas
fica a decepção, a inimizade, enquanto o cachorro está belo
e folgado.
Impressionante: no perdão está a raiz de tudo! Derrama,
Senhor, sobre cada um de meus irmãos, a decisão de
perdoar e amar.
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sobretudo
antibióticos.
Por vezes é necessária
a complementação do
tratamento com transfusão
de sangue, dependendo do
estado do animal
Como prevenir a
doença?
Devido
a
inexistência

Hoje o assunto é a temida
doença do carrapato que
vem afetando os cães
da nossa região e sua
incidência vem aumentando
significantemente
nos
últimos anos.
O carrapato pode transmitir
duas doenças distintas, a
Erliquiose e a Babesiose. As
duas são conhecidas como
doença do carrapato, mas
possuem diferenças.
O que é a Erliquiose
canina e Babesiose canina?
A Erliquiose é uma
doença infecciosa comum
em que há destruição dos
glóbulos brancos do animal.
A Babesiose ao contrário,
ataca os glóbulos vermelhos
do sangue.
Como o cão é
contaminado?
A
transmissão
entre
animais se faz pela inoculação
de sangue proveniente de
um cão contaminado para
um cão sadio, principalmente
através da picada do
carrapato.

Qual é o vetor da
doença?
O principal vetor da
enfermidade é o carrapato
marrom do cão. No entanto,
a infecção também poderá
ocorrer no momento de
transfusões
sanguíneas,
através de agulhas ou
instrumentais contaminados.

de vacina contra esta
enfermidade, a prevenção é
realizadaatravésdotratamento
dos animais doentes e do
controle do vetor da doença: o
carrapato. Portanto, produtos
carrapaticidas ambientais e
de uso tópico são bastante
eficazes.

CICLO DO
CARRAPATO
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PROFESSOR DA FACULDADE VICTOR
HUGO DEFENDE DISSERTAÇÃO DE
MESTRADO NA UFJF

O Professor da Faculdade Victor Hugo Alfredo Carnevalli,
defendeu no dia 29/12/2014 , sua dissertação de
Mestrado “ USO DE RESULTADOS DO SIMAVE/PROEB PELA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE CAXAMBU”
na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
A Faculdade Victor Hugo parabeniza o Professor pela
conquista !!!

Quais são os sinais
clínicos?
Os principais sinais clínicos
são: febre, apatia, mucosas
pálidas ou amareladas,
fraqueza muscular, perda
de peso, desidratação, falta
de apetite, vômitos, dor
abdominal e anemia.
Como essas doenças
são diagnosticadas?
São diagnosticadas por
exames de sangue, que pode
dar sinais de alteração no
hemograma ou exames mais
específicos como a sorologia.
Qual é o tratamento?
O tratamento é feito à
base de medicamentos,

DOM ZECA

Exército

A notícia é...

maestromartins@yahoo.com.br

Falecimento

Enviamos nossos sentidos pesames aos familiares de Edinho Aziz, falecido na cidade de Belo Horizonte no último
dia 24 de fevereiro. A cidade vizinha de Carmo de Minas,
perde um filho ilustre.
Que Deus lhe dê o descanso merecido dos justos!!!

Parabenizamos o jovem são lourenciano, José Thiago
Chaves, filho de Maria Emília e José Mauro, pelo seu
ingressso na EsPCEx.
Desejamos felicidades e sucessos. Que Deus o abençoe!!!

Falecimento

Adoção

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

EXPEDIENTE

Sebastian. Um ano, macho,
castrado, muito dócil e
convive bem com outros
animais!
3332-5418-adoção
responsável

Nossos sentimentos aos
familiares,
tios,
filhos,
irmãos e pai de Catarina
Canaverde Silva, falecida
dia 15 de fevereiro último.
Que Deus a acolha na palma
de Suas mãos, e console a
todos que aqui ficaram.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Luciana Dutra
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.

CLASSIFICADOS
ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO – LOJA 64.
TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 8832-8834(OI)
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
ALUGA-SE CASA NO CENTRO PARA FINS COMERCIAL OU RESIDENCIAL.
TRATAR PELOS TELS: 35-8841-6889(OI) OU 8817-7800(OI).
VENDO ÓTIMO APTO CENTRO DE SÃO LOURENÇO EM ED. TORRE DE SÃO
LOURENÇO. 1 QUARTO, 2 BANHEIROS, SALA, COZINHA, ÁREA E VAGA NA
GARAGEM. ARMÁRIOS NO QUARTO, BANHEIRO E COZINHA. DIRETO COM
PROPRIETÁRIO. CONTATO: MARIA TEREZA (21)988925071. VALOR R$260.000,00.

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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Faça parte do maior evento de atividade física da História!

CAMPANHA
EDUCATIVA
GERÊNCIA DE
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
A Lei Antifumo nº 12.546/2011 ganhou novo fôlego. Além da proibição
de fumar nos locais totalmente fechados, em todo o país, agora também
impede o fumo, nos locais parcialmente fechados, em qualquer um de
seus lados, por parede, divisória, teto, marquise ou toldo, como: bares,
restaurantes, lanchonetes, áreas comuns de condomínios, clubes, hotéis e
pousadas, escolas e universidades. E nada de fumódromos.

Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos
derivados do tabaco.

Ajude a Herbalife atingir
o recorde do GUINNESS
WORLD RECORDS para
a maior quantidade de
participantes praticando
atividade física de alta
intensidade (HIIT) em 24
horas!
Gostaríamos de convidálo a fazer parte de uma
atividade beneficente de
alcance mundial em apoio
a HFF, Herbalife Family
Foundation
que
auxilia
crianças em situação de risco e
proporciona uma alimentação
balanceada para mais de
121.000 crianças ao redor do
mundo todos os dias.
Convidamos
você
também a projetar a nossa

cidade, São Lourenço, na
mídia mundial. Com a sua
participação e empenho
em
convidar
amigos
e parentes estaremos
colaborando na divulgação
de nossa cidade.
Como mais um incentivo
para termos o maior número
de amigos presentes, faremos
a distribuição de CUPONS da
PROMOÇÃO HERBALIFE 20
ANOS: concorra a 1 Ecosport
Zero e mais 200 Prêmios!
Participe, junte-se a
milhares de pessoas em 91
países e apoie a HFF!
Nosso World Record
Workout será realizado dia
7 de março - sábado - as 9hs
no Calçadão do Parque!

O que você precisa saber
para participar:
1)evento gratuito e aberto
para a comunidade, traga
seus amigos e familiares!
2) todos devem estar com
uma camiseta verde
3) para garantir seu
Cupom
de
Sorteio
compareça ao evento com
CAMISETA VERDE!
4) para garantir +1
Cupom de Sorteio faça uma
doação a partir de R$ 5,00
(opcional)
5) Registre-se no site: www.
worldrecordworkout.com/pt
Promova em seu Twitter Facebook - Instagram com a
#worldworkout
Contamos com você!

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
259ª ZONA ELEITORAL – SÃO LOURENÇO
EDITAL n.º 11/2015
A MMª. Juiza da 259ª Zona Eleitoral, Dra. Cecília Natsuko Miahira Goya, em pleno exercício de suas funções
e na forma da lei, etc...
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, relação, que ficará
disponível em cartório, contendo os nomes e os números de inscrição de eleitores que deixaram de votar
nas três últimas eleições, para conhecimentos dos interessados cujas inscrições deverão ser canceladas por
força do disposto nos arts. 7º, § 3º e 71, V do Código Eleitoral. Pelo presente, ficam os referidos eleitores
cientificados de que o não comparecimento ao Cartório Eleitoral, para comprovação do exercício do voto, do
pagamento da(s) multa(s) correspondente(s) ou de justificação de ausência, no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar do dia 2 de março de 2015, implicará o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º
e 8º do art. 80 da Res.-TSE nº 21.538, de 14/10/2003.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades
abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente
edital no local de costume.
Expedido nesta cidade de São Lourenço, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2015. Eu, ____________,
Eduardo Antonio Marques Moretto, chefe do Cartório Eleitoral em substituição, preparei e conferi o presente
edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
Cecília Natsuko Miahira Goya
Juiza da 259ª ZE-MG

000780 - GERALDO BRANDÃO DA SILVA, divorciado, maior, aposentado, natural de Seritinga-MG,
residência Rua Pedro Silvestrini, 50, São Lourenço-MG, filho de JOSE ANTONIO DA SILVA e SEBASTIANA
CANDIDA DE JESUS; e MARCILIA LÚCIA DE SOUZA OLEGÁRIO, divorciada, maior, doméstica, natural
de Carmo de Minas-MG, residência Rua Ary do Nascimento, 144, São Lourenço-MG, filha de PEDRO
CLEMENTINO DE SOUZA e TEREZINHA DE JESUS MARIANO DE SOUZA;
000784 - DIEGO FERNANDES BATISTA, solteiro, maior, AJUDANTE DE MOTORISTA, natural de POUSO
ALTO-MG, residência RUA JOSE FLORENTINO DA SILVA, 20, São Lourenço-MG, filho de BENEDITO
VICENTE BATISTA e LUCIA AUREA FERNANDES BATISTA; e ISAMARA PEREIRA ABRAHAO, solteira, maior,
BABA, natural de SAO LOURENÇO-MG, residência RUA JOSE FLORENTINO DA SILVA, 20, São LourençoMG, filha de e SILVIA ALIAS ABRAHAO;
000783 - MARCIO JOSE DA SILVA, solteiro, maior, mecânico, natural de São Lourenço-MG, residência
Rua Ismael Junqueira de Souza, 149, São Lourenço-MG, filho de e MARIA ISABEL DA SILVA; e
AMÁBILEM DE SOUSA, solteira, maior, balconista, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Luiz
Ferreira de Souza, 104, São Lourenço-MG, filha de EDSON HELENO DE SOUSA e LUCILEA DE SOUSA;
000782 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA, solteiro, maior, ajudante de pedreiro, natural de São LourençoMG, residência Rua Águas de Contendas, 67, São Lourenço-MG, filho de SEBASTIÃO PEREIRA e JUDITH
RIBEIRO DA SILVA TAVARES; e THAINA GONÇALVES DE OLIVEIRA, solteira, maior, do lar, natural de
São Lourenço-MG, residência Rua Professora Alexina M. de Oliveira, 08, São Lourenço-MG, filha de
ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA e JANETE DE FATIMA GONÇALVES OLIVEIRA;
000781 - KAUÊ TERRA PEREIRA REIS TRINDADE, solteiro, maior, Agente Epidemiologico, natural de
Monte Santo de Minas-MG, residência Rua Theodoro Paulino da Costa, 77, Monte Santo de MinasMG, filho de ELIAS CARDOSO TRINDADE e MARLI PEREIRA DOS REIS; e KELLY FERNANDES RAMOS,
solteira, nascida em 2 de abril de 1997, do lar, natural de Pouso Alto-MG, residência Vila das Palmeira,,
São Lourenço-MG, filha de VALDECI APARECIDO RAMOS e ROSA MARIA FERNANDES RAMOS;
000785 - MARCELO PEREIRA DA SILVA, solteiro, maior, serviços gerais, natural de São Lourenço-MG,
residência Al. Prefeito Alvarim Garcia Machado, 220, São Lourenço-MG, filho de LOURENÇO PEREIRA
DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA; e TÂNIA MARIA COSTA, solteira, maior, do lar, natural de
São Lourenço-MG, residência Al. Prefeito Alvarim Garcia Machado, 220, São Lourenço-MG, filha de
JOAQUIM AUGUSTO COSTA e MARIA IVONE COSTA;
000787 - DIEGO PEREIRA SILVA, solteiro, maior, assistente administrativo, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Professora Maria Bueno Miranda, 29, São Lourenço-MG, filho de JOAREZ BENEDITO
DA SILVA e MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA; e PATRICIA DE CARVALHO DOTTI GONÇALVES, solteira,
maior, auxiliar de vendas, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Ricardo Gianotti, 55, São
Lourenço-MG, filha de FRANCISCO EDUARDO DOTTI GONÇALVES e ANDREIA LUCIA DE CARVALHO;

000786 - CARLOS HENRIQUE MACIEL, divorciado, maior, comerciante, natural de São LourençoMG, residência Alameda Monteiro Lobato, 1161-F, São Lourenço-MG, filho de JOAQUIM
ARRUDA MACIEL e CELIA PEREIRA MACIEL; e TERESA CRISTINA DE SOUZA, divorciada, maior,
vendedora, natural de São Lourenço-MG, residência Alameda Monteiro Lobato, 1161, São
Lourenço-MG, filha de WALDIR ROQUE DE SOUZA e TERESA RIBEIRO DE SOUZA;
Os contraentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 do Código Civil Brasileiro. Se
alguém souber de algum impedimento, que os impeçam de se casar, que o faça na forma da Lei.
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RITA ABBUD

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2015
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a
arrecadação da Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém
o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou
sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou
“Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o
pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do
Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o
dia 22 de maio de 2015, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta do
recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2015), constituirá o produtor rural
em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram
emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços
indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de
1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento
da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da
Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela
sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa
contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30
(trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA,
Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via
internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 01 de Março de 2015.
João Martins da Silva Júnior
Presidente
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Cantinho da Poesia

“Fome de Pão”

A fome é uma realidade;
Muitas pessoas no mundo.
Estão passando fome;
É essencial para nossa vida.
Não só materialmente;
Como o Pão vivo que é Jesus.
Só Ele nos satisfaz eternamente;
Determinou a vida em abundância.
Qualquer tipo de fome;
Só Jesus com seu alimento espiritual.
Poderá mudar a história da humanidade;

Educação Física Solidária

Durante a l Semana do Conhecimento e Jornada Científica da Faculdade São Lourenço,
o curso de Educação Física, encabeçado pelo professor Sandro Candido de Carvalho,
realizou o projeto: Educação Física Solidária.
O projeto visa conscientizar os alunos da Faculdade assim como a comunidade, de
ajudar e desempenhar o nosso papel pleno de cidadão.
“O curso de Educação Física não
está somente formando alunos
para cuidar e treinar corpos
humanos, estamos preocupados
também em qualificar professores
conscientes que não querem
apenas formar atletas, mas
alunos críticos e pensantes que
enxergam o mundo ao seu redor.”
O
projeto
será
realizado
anualmente com alunos do 4º
período e cada ano colaborará
com alguma instituição da cidade.
No ano de 2014 o projeto foi em
prol do Hospital da Fundação
Casa de Caridade de São Lourenço

www.sljornal.com.br
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BETO BACHA
Giro Esportivo

MAQUEL NO BOCA

Mais uma promessa do futebol de São Lourenço no cenário
nacional, trata-se do garoto Maquel Silva (na foto o primeiro
da esquerda agachado), que acertou com a equipe mineira do
Minas Boca da cidade de Sete Lagoas, disputando o Módulo
II do Campeonato Mineiro. Na história curiosa em relação ao
nome da equipe, em agosto de 2013 o Minas foi negociado
com o empresário Edson Paredão, presidente do grupo
Siferboca e dono do jornal Diário Boca do Povo de Sete Lagoas,
que comprou o time por cerca de um milhão de reais, e alterou
o nome para Minas Boca Futebol Ltda pelo presidente ser fã
do Boca Juniors da Argentina. E agora para alegria do Haroldo,
Ricardo Enfermeiro, Guth e amigos o Maquel com certeza terá
um futuro promissor na sua carreira.

VÉIO É A MÃE

Atendendo aos pedidos estou colocando esta foto da equipe
Infantil do Esporte, o meu amigo Tuzé se recusou há informar
o ano. A equipe contava com o Tenente Mineiro, Zé Grilo,
Feitiço, Cid Cristino, Gato, Quati e Tuzé. Agachados estão o
Pedro Horácio, Serginho Lorenzo, Joaquim, Neco e Guinho.

FUT VOLEY

No campeonato de Fut Vôlei de Carnaval realizado na
quadra de areia do São Lourenço Country Clube, o caneco
foi conquistado pela dupla Cristiano e Paturi e como de
praxe, a dupla “Vice” ficou com os Vascaínos Juninho e o
organizador do evento Renatinho Motta.

DOMINGO, 01 DE MARÇO DE 2015

Horário de Verão terminou à
zero hora do domingo
A edição do Horário de Verão terminou à zero hora do
domingo (22/2), quando os relógios em dez estados e
no Distrito Federal foram em uma hora. Nos 126 dias de
vigência da medida, a Companhia Energética de Minas
Gerais – Cemig verificou, em sua área de concessão,
uma redução diária da demanda máxima de 4,0%, o que
equivale a 350 MW.
Essa demanda é suficiente para atender uma cidade de
750 mil habitantes, equivalente à soma das cidades de Juiz
de Fora e Sete Lagoas (MG). Além disso, com relação ao
consumo de energia, foi obtida uma economia de 0,5%,
que representa 108.000 MWh, durante todo o período
do Horário de Verão. Essa economia é suficiente para
abastecer Belo Horizonte durante nove dias.
De acordo com o superintendente de Planejamento e
Operação de Geração e Transmissão da Cemig, Nelson
Benício Araújo, o principal benefício do Horário de Verão
é a redução da demanda máxima no Sistema, que significa
um aumento da reserva operativa, com o consequente
aumento da confiabilidade e segurança para a operação do
Sistema Integrado Nacional.
Além disso, segundo informações do Operador Nacional do
Sistema Elétrico – ONS, a redução de consumo proporcionada
pelo Horário de Verão é incorporada ao armazenamento dos
reservatórios das usinas hidrelétricas do País, agregando
0,4% ao armazenamento da região Sudeste/Centro-Oeste e
1,1% ao armazenamento da região Sul.
“Para os consumidores residenciais e comerciais, a
economia é percebida na menor utilização da iluminação
artificial. Eles poderiam ter um consumo de até 30 horas
a mais por mês com a iluminação, caso não houvesse o
Horário de Verão”, afirma Nelson Benício.
Desde 2008, por meio do Decreto Federal 6.558, foram
fixadas datas para seu início e término: definiu-se que,
todos os anos, a medida entra em vigor sempre à zero hora
do terceiro domingo de outubro e se estende ao terceiro
domingo de fevereiro. No ano em que houver coincidência
entre o domingo previsto para o término do Horário de
Verão e o carnaval, o encerramento ocorre no fim de
semana seguinte, como aconteceu neste ano.
A definição do Horário de Verão neste período se deve ao
fato de os dias serem mais longos no verão e mais curtos
no inverno. Fora do período em que o mesmo é adotado,
a economia de energia com a iluminação vai deixando de
existir e o Horário de Verão passa a não ter mais efeito.

História do Horário de Verão
A ideia original do Horário de Verão é atribuída a Benjamin
Franklin, em 1784, embaixador dos Estados Unidos na França,
quando percebeu que o sol nascia antes das pessoas se
levantarem, durante alguns meses do ano. Dessa forma, ele
pensou, que se os relógios fossem adiantados em uma hora,
naquele período, as pessoas poderiam aproveitar melhor a
luz do dia, ao entardecer, e economizar velas, já que naquele
tempo ainda não existia luz elétrica. Mas naquela época as
suas ideias não despertaram o interesse das autoridades.
O primeiro país a adotá-lo foi a Alemanha, em 1916,
durante a 1ª Guerra Mundial, tendo em vista sua necessidade
de se economizar energia elétrica por causa da guerra,
principalmente de origem térmica, a carvão e óleo.
No Brasil, o horário de verão foi instituído pela primeira
vez no verão de 1931/1932, pelo então presidente Getúlio
Vargas. Ele foi adotado 11 vezes entre 1931 e 1968, de forma
descontinuada, voltando depois no verão de 1985/1986, e a
partir daí em todos os anos até hoje, durante 30 anos seguidos.

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Perguntas Frequentes sobre
Adestramento (Parte2)
4. O cão adestrado obedecerá qualquer
pessoa, inclusive um estranho?
O cão adestrado só obedece a um
membro que ele aceite como sendo seu
líder. Ele obedece ao adestrador por este
ter desenvolvido previamente com o cão
uma relação de liderança e confiança.
Mesmo se uma pessoa conhecida der um
comando, o cão pode não obedecer por
não considerar tal pessoa como seu líder, e
por consequência, não ser merecedora de
obediência.
A obediência deste cão está ligada a
um sentido de lealdade, e a um reflexo
condicionado
5. Devemos adestrá-lo em outra língua?
Esta é uma crença antiga: que deveríamos
adestrar um cão de guarda numa língua
estrangeira, para que o ladrão não
pudesse dar ordens ao cão. A reposta da
pergunta anterior já responde a questão.
É impossível negar, porém, que certas línguas como o inglês têm
palavras mais próprias ao adestramento por serem mais curtas.
São monossílabos de sons bem distintos e, portanto, mais fáceis
do cão captar. Então ao invés de “senta”, teríamos “sit”; ao invés
de “deita” “down”; no lugar de “fica” “stay”, etc.
6. Meu cão vai perder a espontaneidade sendo adestrado?
Não. O cão adestrado não é um robô programado. É
simplesmente um cão que sabe entender o que o dono quer
dele. Isto porque ele foi treinado a saber o que significava cada
palavra, e foi recompensado quando soube o que fazer ao receber
um comando. Sabe também que tipo de comportamento seu
dono gosta, ou não, dele. Tudo isso foi desenvolvido durante o
adestramento.
O cão adestrado é igual a qualquer outro cão: gosta de brincar,
de correr a trás de uma bolinha, de fazer carinho no dono... Enfim,
igual a qualquer outro.
7. Quanto tempo leva o adestramento?
Cada cão tem um tempo diferente de aprendizado, assim como
cada dono também. Como se pode ver, não é fácil se estabelecer
um tempo fixo para que este processo se desenvolva. Vamos dizer
que no mínimo 8 meses.
8. Meu cão pode obedecer só ao adestrador?
Pode, se você não souber tornar-se o líder da matilha da sua
casa. Por isso é tão importante que o adestrador ensine ao dono
como liderar seu cão. E por isso, também, é tão importante que o
proprietário do cão assuma realmente o papel de líder.
Continua...

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

www.sljornal.com.br
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Manifestação de caminhoneiros
continua nas rodovias do Sul de MG
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Senac em São Lourenço tem
novo diretor

rotas alternativas podem
ser usadas pelos motoristas
que queiram seguir para
Belo Horizonte.
Confira:
Rota 1 - Via Divinópolis
Siga pela Rodovia Fernão
Dias até a BR-354, em
Perdões. Depois, vá para
Formiga (MG) e acesse a
MG-050, passando por
Divinópolis (MG) até Belo
Horizonte.

Pelo menos dois pontos
da Rodovia Fernão Dias
estão interditados nesta
terça-feira (24) nos trechos
que cortam o Sul de
Minas. Um ponto da BR491, em Varginha (MG),
também chegou a passar
por paralisação. Na Fernão
Dias, há manifestações em
Santo Antônio do Amparo
(MG) e Perdões (MG). Já em
Varginha, os caminhoneiros
que protestam contra o
preço dos combustíveis e o
valor pago pelo serviço de
frete pararam pela manhã
na Avenida do Contorno,
segmento urbano da BR491. Depois, eles foram
para a BR-381, no trecho de
Três Corações (MG). (Veja
o mapa dos protestos nas
estradas)
Segundo
a
Polícia
Rodoviária Estadual, cerca
de 10 caminhões fecharam

a avenida de Varginhapor
volta das 10h30. Meia hora
depois, o grupo resolveu
seguir para a Rodovia
Fernão Dias. Ainda não
há
informações
sobre
congestionamento no local.
•
Motoristas tentam
furar manifestação e são
atingidos por cones na BR381
•
Caminhoneiros
interditam
trechos
da
Rodovia Fernão Dias no Sul
de Minas
•
Protesto
de
caminhoneiros
bloqueia
estradas pelo país
Já em Perdões, às 17h55
havia cerca de 5 quilômetros
de congestionamento no
sentido Belo Horizonte, de
acordo com informações da
Autopista Fernão Dias. No
sentido São Paulo a pista

está liberada. Em Santo
Antônio do Amparo, o
trânsito apresenta em torno
de 1 quilômetro de lentidão
no sentido Belo Horizonte.
Desde a noite de
domingo (22) trechos de
rodovias,
especialmente
da Fernão Dias, têm sido
interditados em todo o
país por caminhoneiros
que protestam contra a
defasagem de valores pagos
pelo frete em relação ao
custo dos combustíveis.
Durante
os
protestos,
a circulação de carros,
motos
e
ambulâncias
costuma ser liberada pelos
caminhoneiros, mas isso não
impede que o trânsito fique
lento.

Rotas alternativas

Para quem quer evitar a
lentidão nos trechos onde
há paralisação, algumas

Rota 2 - Via Varginha
Motoristas que vêm de
São paulo, podem pegar a
BR-491, no Trevo de Três
Corações (MG). Ao passar
por Varginha, siga pela
BR-265, passando por Boa
Esperança (MG), e vá pela
BR-369 até Campo Belo
(MG). De lá, siga pela BR354 até Formiga e depois
acesse Belo Horizonte pela
MG-050.
Rota 3 - Via Barbacena
Saia da Fernão Dias e
entre em Lavras (MG)
para acessar a BR-265 até
Barbacena. Em Barbacena,
pegue a BR-040 até a
capital.
Rota 4 - Via São João Del
Rei
Quem
optou
pela
alternativa da BR-265 pode
seguir até São João Del
Rei e lá pegar a BR-383,
até o encontro com a BR040, em Congonhas (MG).
Depois, siga viagem até Belo
Horizonte.

O
ano
começou
diferente para a equipe
e os alunos do Senac em
São Lourenço. Brenno
Cruzeiro Silva assumiu a
direção da unidade em
janeiro. Graduado em
Administração pelo Centro
Universitário do Leste de
Minas (Unileste), possui
experiência de 15 anos
na área administrativa
e
comercial.
Iniciou
seus trabalhos no Senac
em
2009,
passando
rapidamente da função
de Auxiliar Administrativo
para Consultor de Negócios.
Em 2014 participou do
Programa
Diretor
de
Escola Trainee, do Senac,

o qual visa desenvolver
novos gestores com as
competências necessárias
para estar à frente de uma
unidade da instituição.
Brenno afirma que para
2015 estão previstos cursos
e ações para qualificar
profissionais que atuam no
comércio de bens e serviços,
permitindo acesso a um
ensino de alta qualidade,
realizado por profissionais
qualificados e equipe técnica
treinada. A unidade de São
Lourenço conta com sete
salas de aulas convencionais
e
1
laboratório
de
informática.
Além
da
cidade, atende também 20
municípios vizinhos.

Três pessoas morreram em
acidente no sul de Minas

Pelo menos 15 passageiros
do ônibus que caiu em um
barranco na manhã desta
quarta-feira (25) na Rodovia
Fernão Dias, permanecem em
observação no Hospital das
Clínicas Samuel Libânio, em
Pouso Alegre (MG). O acidente
aconteceu por volta das 4h30
no km 838, em São Sebastião
da Bela Vista (MG), e deixou
três pessoas mortas. Segundo
um dos sobreviventes, sair do
veículo foi uma das principais
dificuldades. “Nenhuma saída
de emergência funcionou”,
relatou o padeiro Alan Douglas.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, o ônibus
da Viação Cometa havia saído
de Belo Horizonte (MG) às
22h45 com 34 pessoas e
seguia em direção a São Paulo
(SP), quando o motorista
perdeu o controle do veículo e

caiu em um barranco. “Como o
ônibus estava em uma reta ou
o motorista dormiu ou passou
mal”, observou o inspetor
Emílson Loures da Silva.
saiba mais
Acidente com ônibus
interestadual
deixa
3
mortos na Fernão Dias
Passageiros disseram à
reportagem que o veículo
estava em alta velocidade
no momento do acidente.
O motorista Paulo Sérgio
Peixoto,
José
Geraldo
Tomaz, de 51 anos, e
Antônia Maria Costa, de 63
anos, morreram no local. Os
corpos foram encaminhados
para o IML de Pouso Alegre.
Entre os 15 que ficaram
feridos, três estão em estado
grave, mas, conforme o
hospital, não correm risco
de morte.
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