www.sljornal.com.br

1

82 ANOS

CORREIOS

Impresso
Especial

CONTRATO
N. 9912166940/2008

DOMINGO, 03 DE MAIO DE 2015

Domingo, 03 de Maio de 2015
Edição nº 4193 - R$ 1,00

Rádio Alternativa FM
completa 15 anos
A emissora está há 15 anos como líder de audiência em São Lourenço. (pág 07)

Aniversário

Votação

População participa
de reunião na
Câmara Municipal
Vereadores votaram no Projeto de Lei solicitado pelo prefeito
para utilização do Superávit do SAAE e população participou ativamente. (pág 06)

Caminhada à Nhá
Chica acontece
no feriado
A tradicional caminhada é realizada anualmente , no dia 1º de
maio, peregrinos de várias cidades da região viajam a pé rumo
ao Santuário de Nhá Chica, em
Baependi. (pág 06)

Leia entrevista com Flávio
Conﬁra a programação
Arantes, proprietário e editor do XI Festival da Cachaça de
da Toda Editora (pág 03)
São Lourenço (pág 04)

São Lourenço
registra seu
primeiro viral
Mas aﬁnal o que é um viral? Um
dia você acessa a internet e todo
mundo está falando sobre um mesmo assunto... (pág 04)
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EDITORIAL
jornalismo@portalalternativa.com.br

O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio.
No Brasil e em vários países
do mundo é um feriado nacional, dedicado a festas,
manifestações, passeatas,
exposições e eventos reivindicatórios.
A História do Dia do Trabalho remonta o ano de 1886
na industrializada cidade de
Chicago nos Estados Unidos.
No dia 1º de maio deste ano,
milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho,
entre elas, a redução da jornada de trabalho de treze para oito horas diárias. Neste
mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores.
Dois dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte de
alguns manifestantes. Este
fato gerou revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com
policiais. No dia 4 de maio,
num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando
a morte de sete deles. Foi o
estopim para que os policiais

começassem a atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a morte de doze
protestantes e dezenas de
pessoas feridas.
Foram dias marcantes na
história da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Para homenagear aqueles que morreram nos conﬂitos, a Segunda Internacional Socialista,
ocorrida na capital francesa
em 20 de junho de 1889, criou

Coluna
Popular
Dermatologia, Alergia
e Imunologia

O melasma caracteriza-se por
manchas acastanhadas na face e
acomete principalmente mulheres
com fototipo IV e V, ou seja, com
peles morenas.
Vários fatores estão envolvidos
no aparecimento das manchas como: exposição ao sol e a luz visível,
gravidez, estresse emocional, medicamentos (exemplo clássico: anticoncepcional oral), traumas etc.
Existem vários tipos de melasma
que podem ser identiﬁcados com o
exame da luz de wood: o epidérmico ( superﬁcial, sendo o mais comum dentre os tipos de melasma),
o dérmico (profundo) e o tipo misto. O sucesso do tratamento depende muito do tipo do melasma, sendo os superﬁciais mais responsivos
as medidas terapêuticas
O tratamento do melasma é um
desaﬁo constante não só para o médico, como também para o paciente, pois se baseia em mudanças de
hábito de vida, como por exemplo,
evitar ao máximo a exposição solar.
Por isso, é de extrema importância
explicar para o paciente que se trata de uma dermatose sem cura, mas
com controle, e que não há um único tratamento mais efetivo e sim
uma associação de tratamentos.
Antes de mais nada devemos enfatizar não somente o uso do fotoprotetor como também o uso de outros acessórios de proteção solar como chapéus, bonés, óculos etc. Em
relação aos fotoprotetores, devem
ter fator químico e físico, para que
haja proteção tanto da radiação ultravioleta quanto da luz visível (lâmpadas e computadores). O tratamento mais clássico para o melasma é o
uso tópico (local) de fórmulas com

Dia do Trabalho

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

A arte de bem servir

DRA. RENATA FONSECA
Melasma
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clareadores, sendo o mais famoso a
hidroquinona. Porém esta substância deve ser usada com cautela e com
acompanhamento médico devido
aos riscos relacionados ao seu uso
prolongado. Associado ao tratamento domiciliar, indicamos peelings seriados, geralmente realizados de
15/15 dias até mensalmente. O uso
de medicamentos orais também faz
parte do arsenal de opções terapêuticas. Os mais usados e que apresentam maior comprovação cientiﬁca
são o picnogenol e o polypodium
leucotomos, os quais têm ação antioxidante e fotoprotetora e que associados ao tratamento tradicional
agem como preventivos das recidivas do melasma. Outra opção que
pode ser associada aos casos num
responsivos aos tratamentos tradicionais é uso do ácido tranexâmico
em cremes, por via oral ou até injeções intradérmicas. Existem também técnicas de microagulhamento que podem apresentar resultados, mas são reservadas para melasmas refratários aos tratamentos
clássicos. E ﬁnalmente o tratamento com laser, com o qual devemos
ter cautela, pois existem lasers que
podem piorar muito esta dermatose. No momento o mais usado com
mais segurança é o laser NdYag Q-Switched, apresentando resultado
após 12 sessões, em média.
São várias opções terapêuticas,
e quanto mais tratamentos associados, maior será o resultado. Após
o clareamento das lesões, o paciente deve ser orientado a iniciar um
tratamento de manutenção para
evitar recidivas; e os cuidados com
a exposição solar devem ser para o
resto da vida.

o Dia Mundial do Trabalho,
que seria comemorado em
1º de maio de cada ano.
Aqui no Brasil existem relatos de que a data é comemorada desde o ano de 1895. Porém, foi somente em setembro
de 1925 que esta data tornou-se oﬁcial, após a criação de
um decreto do então presidente Artur Bernardes.
Fatos importantes relacionados ao 1º de maio no Brasil:
• Em 1º de maio de 1940,

o presidente Getúlio Vargas
instituiu o salário mínimo.
Este deveria suprir as necessidades básicas de uma
família (moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer)
• Em 1º de maio de 1941
foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões judiciais relacionadas,
especiﬁcamente, as relações
de trabalho e aos direitos dos
trabalhadores.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Rogai por nós, Mãe!
Todos nós católicos, aprendemos, desde a mais tenra
idade, a oração da Ave-Maria. Esta pequena e singular
oração tem a primeira parte
tirada da Bíblia. São palavras
do próprio Deus, saídas dos
lábios do Anjo Gabriel, por
Ele enviado à Maria: “Ave
cheia de graça, o Senhor é
contigo” (Lc 1,28).
E a oração da Ave-Maria,
tem continuidade: “Bendita
és tu entre as mulheres e
bendito é o fruto de teu ventre” (Lc 1,42), exclamação
feita em alta voz por Isabel,
que ﬁcou cheia do Espírito
Santo ao receber a visita de
Maria, que em seu ventre
trazia Jesus, o Filho de Deus!
Quantas e quantas vezes
repetimos a oração da Ave-Maria, sem nos lembrarmos
de que são palavras Bíblicas
que compõe a primeira parte dessa bela oração dirigida
à Mãe de Deus e nossa!
E a segunda parte? Qual o
nosso pedido, qual o nosso
desejo, qual a nossa súplica?
Rogai por nós agora, nesse
momento, nesse instante,

nesse problema, nessa dor,
nesse sofrimento... Por que?
Porque somos pecadores,
fracos e impotentes diante
da situação e, se ela não roga por nós, não intercede por
nós seus ﬁlhos, o que será
de nós? Temos uma Mãe no
Céu que pede por nós, que
suplica por nós junto ao seu
Filho, por isso, inúmeros problemas são solucionados, diﬁculdades vencidas, sofrimentos evitados!
Muitas vezes em meio às
tempestades da vida, diante
dos perigos, tropeços e quedas do caminho recorremos
à Maria gritando: “Nossa Senhora!” Ela vem com seu carinho e amor maternal, nos
estende as mãos, nos anima
e consola, protege e defende, nos tornando fortalecidos para prosseguir na caminhada! Rogai, por nós agora, e, sobretudo na hora de
nossa morte e que teus rogos
alcancem para nós as graças
de que necessitamos para
sermos ﬁéis e obedientes ao
Teu Filho, até o ﬁm de nossas vidas. Amém.

Neste dia 27 de abril, comemora-se o Dia de Santa Zita,
padroeira das domésticas, que
durante quarenta e oito anos
serviu à mesma família. Para
ela, a doméstica teria de ter
temor de Deus, obediência,
fidelidade e amor ao trabalho. Paremos para pensar no
quanto esta função é nobre
e deve ser valorizada diariamente! Elevemos a Deus uma
prece por todos esses anjos
que trabalham em nossas casas, servindo as famílias assim como Marta serviu a Jesus em Betânia! De modo especial, aproveito este espaço
para agradecer à Rose, em
nome de quem homenageio
todas as demais...
Há treze anos você tocou a
campainha e entrou em minha
casa pela primeira vez. Não
podíamos imaginar que Deus
estava nos mandando mais um
presente com a sua chegada,
uma amizade de verdade que
se solidiﬁcou com o passar do
tempo e eu espero que nunca
se acabe. Aos poucos você foi
conquistando nossa conﬁança
e passou a abrir a porta para

nós, pois a casa se tornou sua
também. Você adentrou no
nosso mundo, na nossa família, no nosso universo e na nossa correria. Você encontrou
mais que um espaço na nossa
casa, um lugar especial na nossa convivência. Você se tornou
a segunda mãe de nossos ﬁlhos, que te conhecem e te
amam desde que nasceram...
Você participou de toda nossa
trajetória, partilhando de nossas alegrias e tristezas, vitórias
e perdas, conquistas e preocupações. Foram tantas as coisas que vivemos juntos que
nem dá pra enumerar!
Hoje louvo a Deus por sua
ﬁdelidade e honestidade, num
mundo tão carente de pessoas de bem e de valor. Louvo a
Deus por estes anos de convivência tão pacíﬁca que chega até a espantar a gente mesmo... Louvo a Deus por ser um
anjo bom enviado por Ele pra
tornar os nossos dias mais felizes. Obrigada por tudo! Que
a humildade de seu ofício te
enobreça a cada dia! Que Deus
te abençoe e proteja na arte
de bem servir!

MONS. JONAS ABIB
Reﬂexão

A eﬁcácia de clamar
o Espírito Santo
O Espírito Santo repousa sobre nós para fazer
a mesma coisa que fez no começo da criação
O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o
Senhor consagrou-me pela
unção (Is 61,1a). Essa palavra “repousa” tem o mesmo
signiﬁcado do termo “pairar”
que está em Gênesis: O Espírito de Deus pairava sobre
o caos no começo da criação
(Gn 1,2b). O Espírito Santo,
ao pairar sobre o caos, fez
dele um lugar de ordem e
beleza. E a criação toda veio
a partir disso. O pairar do Gênesis tem o mesmo sentido
do repousar de Isaías.
O Espírito Santo repousa
sobre nós para fazer a mesma coisa que fez lá no começo da criação. Tudo era um
caos. Era tudo escuro, confuso. Então, Ele pousou sobre essa confusão, sujeira e
desordem. E, pousando ali,
transformou tudo. Pôs ordem
em tudo. E da morte veio a
vida. A criação surgiu dali.
Infelizmente, cada um de nós
é como esse caos, pois existe um caos dentro de nós.

Muitas vezes, nós nem nos
entendemos.
Tantas vezes, nossa vida
se transforma em uma verdadeira desordem e, por
causa disso, nossa cabeça
não entende os nossos sentimentos e estes não entendem as coisas da nossa cabeça. Agimos pelos sentimentos e emoções e fazemos
coisas erradas. Aí acontece
o caos, porque somos criaturas humanas, feitas de barro e ainda não se completou
a nossa criação. Por isso a
necessidade de clamarmos
o Espírito Santo para que repouse sobre nós e coloque
ordem em todas as coisas.
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ENTREVISTA Flávio Arantes

RITA ABBUD

Cantinho da Poesia

Proprietário e editor-executivo da Toda Editora

Jornalista, ex-editor de economia da Folha de S. Paulo
Online, proprietário e editor-executivo da Toda Editora
há 15 anos. Está lançando no
Sul de Minas o 5 Minutos, o
primeiro jornal exclusivo para o Enem.
Qual o objetivo do 5
Minutos?
Vou começar por esta frase que usamos para divulgar
o 5 Minutos: o poder da informação a favor da educação. No 5 Minutos, vamos
abordar a informação contemporânea. O conjunto de
informações que faz as pessoas compreenderem melhor
o mundo atual em que vivem.
E estas informações estão na
mídia: no rádio, nos jornais
e nas revistas, principalmente. Não tenha dúvida. Quem
se atualiza sobre o que acontece hoje no Brasil e no resto do planeta está em extrema vantagem em relação aos
demais. Seu raciocínio ﬁca
mais objetivo, sua mente mais
clara. Tudo é mais fácil de
entender e compreender. Não
só para o Enem, mas para vida. E é essa a missão do 5
Minutos: deixar os alunos
que vão prestar o Enem sempre um, dois passos à frente
dos seus colegas que não se
informam. Um domínio de
conhecimento que vai ser extremamente útil para o Enem.
Tenham a clareza de que, bem
informados, será muito mais
fácil fazer a prova do exame.

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

EXPEDIENTE

O que é, na verdade,
o 5 Minutos?
É o primeiro jornal exclusivo para quem vai prestar o
Enem. Mas é mais que isso:
é o primeiro jornal pensado
para os jovens. O 5 Minutos
é ágil, rápido, compacto, lúdico, colorido, muito fácil de
ler. E feito para o tempo dos

adolescentes: para uma juventude que, a gente sabe,
não tem, na sua maioria, interesse pelo que jornais e
revistas publicam. Mas que,
para o Enem, faz uma enorme diferença. E tem mais: vai
ser útil também para os pais.
Eles terão as notícias indispensáveis para entender rapidamente o que acontece
no Brasil e no mundo e também uma ajuda importante
para ﬁcar em sintonia com
a formação acadêmica dos
ﬁlhos. Ou seja, o modelo do
5 Minutos é válido também
para os adultos, cada dia com
menos tempo de se informarem neste mundo cada vez
mais veloz.
Como o 5 Minutos
funciona?
É assim: uma equipe de
jornalistas monitora o dia todo as principais publicações
do Brasil e do mundo. Desse
monitoramento, selecionam
40 notícias diárias com três
focos: 1) os principais fatos
do dia, 2) as reportagens que
interessam à faixa de idade
dos adolescentes e 3), o mais
importante, temas e conteúdos que têm relação direta
com o Enem.

10 reportagens, sob vários pontos de vista. A edição de sábado traz também as principais
revistas semanais do Brasil e
do mundo: Veja, Época, IstoÉ,
Carta Capital, Time (EUA) e The
Economist (Grã-Bretanha). Tem
ainda o “Compartilhe”, o chat
coletivo do 5 Minutos.
E a seção “Meus Arquivos”, como funciona?
É onde o leitor arquiva as
notícias. Antes de cada manchete na home há um ícone.
Toda vez que você clica nele
pode criar pastas e arquivar
a notícia. Exemplos: escândalo da Petrobras, crise da
água etc. Qual o resultado
disso? O leitor do 5 Minutos
reúne um conjunto de informações diversiﬁcadas, com
vários pontos de vista. Uma
verdadeira aula sobre o assunto, que ensina e também
forma sua opinião. Exatamente como exige o Enem.
Vocês vão trabalhar
com algum tipo de promoção?

É uma outra novidade: o
quiz premiado do 5 Minutos.
Cada edição traz uma questão sobre uma das reportagens com três opções de resposta. O quiz distribui prêmios
semanais e mensais. Ou seja,
você testa seus conhecimentos e ainda pode ser premiado. Também vamos sortear
um i-Phone 6 entre os primeiros 1500 assinantes.
E como as pessoas
acessam?
No primeiro acesso, você
pode se cadastrar e conhecer o 5 Minutos de graça.
Após esse período, por assinatura. Os assinantes são notiﬁcados que uma nova edição está no ar por e-mail e
Whatsapp. O 5 Minutos também está nas redes sociais:
Facebook e Twitter. Tem uma
versão para desktop, notebook e tablet e uma exclusiva para smartphone, ainda
mais interativa e lúdica. Para conhecer, basta acessar
www.5minutos.net.br.

“Pela Fé”

A justiﬁcação pela fé nos traz a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós e pela fé compreendemos
que isto aconteceu por sermos pecadores.
Pela crença em Jesus, posso ter a certeza e o privilégio
de estar em contato com Deus Pai, que nos socorre em toda e qualquer circunstância. Neste exercício de fé tenho a
certeza da garantia que estarei ao seu lado na plenitude
da vida eterna.
Esta fé me proporciona encontrar a luz divina por tudo aquilo que vivi e principalmente pelo milagre da vida existencial.
Obrigada Senhor Jesus Cristo por ser o doutrinador do
fortalecimento de minha fé.
Obrigada a todos vocês, Rádio Alternativa e São Lourenço Jornal.

CLASSIFICADOS
PRECISA-SE: GERENTE DE LOJA; ATENDENTE; MOTORISTA
E VENDEDOR. ENVIAR CURRÍCULO PARA O E-MAIL: contato@
sampaclean.com.br
VENDO 190.000,00 - SÃO LOURENÇO - MG. EM FRETE AO
PARQUE 2. APARTAMENTO DE 1 QUARTO E SALA, COZINHA,
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, VISTA LATERAL, GARAGEM,
VENDENDO COM TUDO DENTRO, PRÉDIO MUITO BEM CUIDADO,
VALOR DO CONDOMÍNIO R$196,00. MILTON PARENTE - CRECI
- RJ - 19.159 - (21) 99949-0735.
ALUGA-SE CASA COM 4 QUARTOS, 3 SALAS, 2 BANHEIROS,
GARAGEM COBERTA PARA DOIS CARROS E CANIL NO BAIRRO
SANTA MÔNICA. CONTATO: (35) 8835-4565 OU (35) 9807-8515
VENDE-SE CASA RUA JAIME SOTTO MAYOR, Nº 421.PRÓXIMO
AO HOSPITAL.TERRENO 245,12M² COM MINA D’AGUA. LUGAR
PRIVILEGIADO PARA COMÉRCIO OU CLÍNICA. CONTATO MARIA
INÊS (35) 3332-4614 OU 8883-2847

De que maneira esse
material é apresentado?
Essas 40 notícias são divididas em dois grupos, ou dois
boletins. O 5 Minutos tem
dois boletins diários de segunda a sexta, às 10h e às
18h, cada um com 20 notícias, mas só as manchetes.
Ou seja, você leva cinco minutos para ler. Já para as reportagens, basta clicar em
qualquer manchete e uma
nova janela do seu navegador
abre a publicação original.
Quais os diferenciais
do 5 Minutos?
São vários, mas eu destacaria as seções de interação
e a “Meus Arquivos”. Na primeira, alunos, pais e professores tem um espaço exclusivo para enviar sugestões
de reportagens. É o “Pauta
Coletiva”. Já no “Decida o Sábado”, eles votam durante a
semana entre dois temas para o especial do ﬁm de semana. O tema mais votado
é apresentado no sábado em
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ALUGA-SE LOJA NO ANTONIO DUTRA SHOPPING – 2º PISO
– LOJA 64.TELEFONE DE CONTATO: 35-3332-2092 OU 88328834(OI)
ALUGA-SE APTO EM UBATUBA (PRAIA GRANDE). TRATAR
(35) 8816-2486 OI / (35) 9105- 6305 - TIM.
ALUGUEL - CASA COM DOIS QUARTOS SENDO UMA SUÍTE,
SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, SEM
GARAGEM. ENTRADA INDEPENDENTE, LOCALIZADA NO ANDAR
SUPERIOR E POR ISSO POSSUI ESCADA. CONTADOS PELO
TELEFONE (19) 98802-9913 OU (19) 99265-0865.

Salmos 38 e 86

A versão exclusiva para smartphone
do 5 Minutos estreia em junho

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra. Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo. Jornalista Responsável: Luciana Dutra.
Designers: Lúcio Adriano e Romano Vieira. Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia. 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.

Você não sabe o poder que ele
tem. Reze-o três vezes ao dia,
durante 03 dias, faça 02 pedidos
difíceis e um impossível. Mande
publicar no terceiro dia e veja o
que acontece no quarto dia. Agradeça. C.S.L.

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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Festival da Cachaça acontece
São Lourenço e seu
primeiro viral via Facebook neste ﬁnal de semana

Há algumas semanas São
Lourenço registrou seu primeiro viral na internet, entenda como aconteceu.
Para quem não está habituado à linguagem das redes
sociais pode estar se perguntando: mas afinal o que
é um viral?
Um dia você acessa a internet e todo mundo está falando sobre um mesmo assunto, ou o vídeo de um bebê fofo lá do outro lado do
mundo conquista milhares
de visualizações na web e,
claro, todos os seus amigos
estão comentando. Alguns
dias depois, uma foto de um
vestido estampa todas as páginas e lota a linha do tempo
do seu Facebook. Esses conteúdos que têm sucesso instantâneo e se espalham rapidamente, provocam o chamado efeito viral.
Segundo a população local
que faz contínuo uso da internet, esse fenômeno se deu
recentemente, pela primeira vez em São Lourenço.
Tudo aconteceu após algumas publicações em um grupo local, chamado Boca no
Trombone, que passou a ter
muitas visualizações e comentários (num total de quase
2.000), somado a isso, as pes-

soas que leram ou se envolveram diretamente nesse processo, viralizaram a situação
em suas páginas pessoais,
outros grupos, nas esquinas,
almoços de família, enﬁm, nos
dias que se seguiram não se
falou em outra coisa, fosse
na web ou pessoalmente.
A postagem se referia diretamente a rede de Supermercados Gomes, que possui
3 lojas em São Lourenço e
está no comércio da cidade
há mais de meio século.
“Ficamos surpresos com a
reação das pessoas, muita
gente veio ao supermercado
falar sobre o assunto e vimos
muitas reações de carinho
de nossos clientes nas redes
sociais. Não poderíamos deixar de nos manifestar, tivemos muito cuidado, pois por
outro lado não queríamos de
forma alguma entrar em qualquer tipo de questão com a
moça que fez a primeira postagem, até porque ela fez
uma reclamação e estamos
sempre muito atentos às opiniões de nossos clientes, mas
a forma como a coisa toda
aconteceu e a quantidade de
gente que falou positivamente sobre a nossa empresa nos
deixou muito lisonjeados.”
relata um dos sócios direto-

res empresa.
Para demostrar gratidão
e homenagear os clientes
internautas, o supermercado lançou uma promoção e
vai sortear 3 vale compras.
“As pessoas já estavam mesmo postando fotos delas
dentro das nossas lojas com
frases que diziam como gostavam de comprar ou estar
aqui, o que fizemos foi apenas tentar agradecer e presenteá-las por isso”, continua o diretor.
A promoção foi direcionada apenas aos usuários do
Facebook e o sorteio é dia
13 de Maio próximo, todas
as informações de como participar encontram-se na página do supermercado com
o endereço: www.facebook.
com/GomesSL e só entrar lá
e seguir o passo a passo.
Com a economia do país
em “suspense”, ganhar R$
500,00 em compras é mais
do que um agradecimento,
é uma grande oportunidade
de deixar a geladeira cheia
ou ainda promover uma festinha e chamar os amigos para comemorar. Corre lá que
ainda dá tempo de participar
e fazer parte dessa história
de amor entre o Facebook e
o Gomes Supermercados!

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa - Pretendem se casar:
000816 - FELIPER DA SILVA BUZETTI, solteiro, maior, auxiliar de produção, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Comendador Silva Simões, 267, São Lourenço-MG, ﬁlho de SEBASTIÃO LUIZ BUZETTI e MARIA
LOURENÇA DA SILVA BUZETTI; e ADRIELLE DIAS VIEIRA, solteira, maior, estudante, natural de Petrópolis-RJ,
residência Rua Barbara Heliodora, 332, São Lourenço-MG, ﬁlha de GERALDO NUNES VIEIRA e ROSANA FORASTEIRO DIAS VIEIRA;
000819 - LUIS FELIPE RANGEL, solteiro, maior, ANALISTA FISCAL, natural de POUSO ALTO-MG, residência
RUA SEBASTIÃO ADRIANO TEIXEIRA 84, POUSO ALTO-MG, ﬁlho de e IVONE RANGEL; e SUÉLLEN VILELA DE
OLIVEIRA, solteira, maior, ANALISTA FINANCEIRA, natural de CAÇAPAVA-SP, residência RUA ANTONIO CANDAL 315, São Lourenço-MG, ﬁlha de JORGE SIQUEIRA DE OLIVEIRA e MARIA INES VILELA DE OLIVEIRA;
000818 - MARCELO HENRIQUE CANDIDO DE CARVALHO SILVA, solteiro, maior, funcionário público estadual, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Homero Candido da Silva, 25, São Lourenço-MG, ﬁlho de
JORGE SOUZA SILVA e MARIA APARECIDA DE CARVALHO SILVA; e FLAVIA MARIA DE ALMEIDA, solteira, maior,
vendedora, natural de Soledade de Minas-MG, residência Rua Homero Candido da Silva, 25, São Lourenço-MG, ﬁlha de GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA e ALICE MARIA DOS SANTOS DE ALMEIDA;
000821 - CRISTIANO CLEMENTINO DE SIQUEIRA, solteiro, maior, radialista, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua 1º de abril, 354 - apto 101, São Lourenço-MG, ﬁlho de JOÃO LOPES DE SIQUEIRA e MARIA DAS
GRAÇAS CLEMENTINO DA SILVA; e CINTIA APARECIDA MALVÃO, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG, residência Rua 1º de abril, 354 - apto 101, São Lourenço-MG, ﬁlha de CARLOS ALBERTO MALVÃO e
CELINA APARECIDA SILVA MALVÃO;
000825 - MICHAEL HENRIQUE RODRIGUES CESARIO, solteiro, maior, ajudante de servente, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Luiz Lobo, 400, São Lourenço-MG, ﬁlho de PEDRO ROBERTO CESARIO e MARIA
DO CARMO RODRIGUES CESARIO; e FRANCIELY DA SILVA, solteira, maior, do lar, natural de São Lourenço-MG,
residência Rua Orlando B. de Almeida, 516, São Lourenço-MG, ﬁlha de e ROSALINA ANTONIA DA SILVA;

C.E.I. S.O.S. CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL SERVICO
Balanço Patrimonial em 31/12/2014

Descrição
Ativo
Circulante
Disponível
Banco conta movimento
Caixa Econ Federal (2932)
BB 164720 CEISOS (3009)
Aplicações
BBCP 4961-1 (3093)
Ativo Não Circulante
Imobilizado
Imóveis
Ediﬁcações (450)
Máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos (470)
Móveis e utensílios
Móveis e Utensílios (490)
Outras imobilizações
Outras Imobilizações (540)

Classiﬁcação

1-2-03-08-02

Exercício Atual
*****61.457,99D
******8.392,22D
******8.392,22D
******1.699,22D
69,75D
1.629,47D
******6.693,00D
6.693,00D
*****53.065,77D
*****53.065,77D
******8.764,96D
8.764,96D
******4.965,45D
4.965,45D
*****29.461,81D
29.461,81D
******9.873,55D
9.873,55D

Passivo
Circulante
Tributos e Contribuições
Tributos e Contribuições
Contribuições Previdenciárias (820)
2-1-05-01-05
Obrigações com Pessoal
Salários
Salários a Pagar (940)
2-1-06-01-01
Patrimônio líquido
Capital Social
Fundo Patrimonial (3072)
2-3-01-02
Prejuízos/Déﬁcits Acumulados ou Resultado
Prejuízos/Déﬁcits Acumulados
Lucros/Superávits Apurados (1335)
2-3-03-01-01
Resultado do Exercício
Resultado do Exercício no período (1360) 2-3-03-02-01

*****61.457,99C
******2.490,00C
********199,20C
********199,20C
199,20C
******2.290,80C
******2.290,80C
2.290,80C
*****58.967,99C
****242.540,70C
242.540,70C
****183.572,71D
****160.566,74D
160.566,74D
*****23.005,97D
23.005,97D

1-1-01-02-06
1-1-01-02-10
1-1-01-03-18

1-2-03-01-02
1-2-03-03-01
1-2-03-05-01

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 61.457,99 (SESSENTA
E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQüENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM
A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
São Lourenço, 31 de dezembro de 2014
BIANCA APARECIDA RIBEIRO SACRAMENTO
Presidente
CPF: 516.873.646-72
RG: Orgão:
Expedição:

LUCIANO SIMOES
CONTADOR
CPF: 694.286.546-04 CRC: 64650
RG: 4160558 Orgão: PCMG
Expedição: 17/10/2005
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DÉBORA CENTI

Aniversário

A notícia é...

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Família Bortoni

São Lourenço esteve em festa na Semana Santa. Além de
celebrar a Páscoa, a cidade recebeu cerca de 180 pessoas
da família Bortoni. Foram ﬁlhos, netos, bisnetos e tetranetos de Rosalbo e Luiza Bortoni, que se reuniram para a primeira edição da Glória da Bortonada - a festa que a partir
de agora vai ser o evento oﬁcial de reunião da família. Novas comemorações já estão sendo planejadas. Há, inclusive, a possibilidade de uma festa em São Lourenço daqui
dois anos. O programa Mais Você, de Fátima Bernardes,
mostrou essa linda festa em nossa cidade. Parabéns a todos desta linda família!!!

Casamento

Nossa grande amiga Ana Paula D’Angelo Bicego, comeAniversário
morando neste dia 04, mais um aniversário.
Desejamos felicidades, saúde e paz a aniversariante, rogando a Deus
muitas bençãos para sua vida. Parabéns!!!

Falecimento
Com pesar comunicamos o
falecimento de Valdenei Pereira, ocorrido dia 20 ´de abril último. Valdenei, era o regente
da orquestra da Congregação
Cristã, um grande incentivador
e amante da música, e fundador da orquestra em São Lourenço e região. O céu está em
festa, pois agora receberá com
muito amor aquele que muito
amou e ensinou! Nosso grande
abraço a seus familiares, em especial a sua esposa Rosângela,
seus ﬁlhos Michele, Victor e Rebeca. Paz a sua alma!!!

Adoção
Iara Helena e Pedro Lage, casaram no dia 25 de abril último, em uma linda cerimônia realizada na Igreja Santa Terezinha, no Vale dos Pinheiros. Desejamos felicidades aos
noivos. Que Deus abençoe o novo caminho que juntos irão
trilhar. Parabéns!!!

Lindos ﬁlhotes para adoção responsável! 3332-5418.
Adote um cãozinho!!!

Gestão, cenários e oportunidades
A noite de segunda-feira 27 de abril
teve um brilho especial para os alunos
dos cursos de Administração, Ciências
Contábeis e Gestão
de Recursos Humanos da Faculdade de
São Lourenço. Estes
foram presenteados
com a palestra “Gestão, cenários e oportunidades” proferida
pelo renomado consultor organizacional
e palestrante Cristiano Lopes, que em sua
trajetória de sucesso
proferiu palestras para empresas de destaque no cenário nacional como: CORREIOS,
PETROBRAS, VOTORANTIM, USIMINAS, UNIMED, VOLKSWAGEN, SEBRAE, SENAC dentre outras de tamanha relevância.
Palestrante, professores e alunos interagiram durante toda a apresentação que
durou aproximadamente 2:30 horas e, temas como criatividade, oportunidade,
inovação e empreendedorismo foram brilhantemente abordados por Cristiano,
que buscou através de sua habilidade interpessoal e comunicativa motivar os
estudantes a desenvolver e fomentar o empreendedorismo na região através do
Desafio Sebrae.
Esta palestra faz parte do projeto “Ciclo de Palestras em Ciências Sociais Aplicadas
da Faculdade de São Lourenço” que se propõe em linguagem acessível ao público,
oferecer palestras que proporcionem ao alunado a ampliação do conhecimento em
diversas áreas.
O Coordenador dos Cursos Professor Nei Domiciano da Silva agradece a parceria
com o SEBRAE Minas e em especial à Professora Ticiana Lopes pelo empenho e dedicação com que ministra suas aulas de Empreendedorismo. “Estamos cientes de
que somente através de ações como esta, poderemos fomentar nos alunos o desejo de empreender” ﬁnalizou o Coordenador.
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Caminhada à Nhá Chica
acontece no feriado

A peregrinação até Baependi é realizada há 17 anos

A tradicional caminhada
é realizada anualmente , no
dia 1º de maio, peregrinos
de várias cidades da região
viajam a pé rumo ao Santuário de Nhá Chica, em Baependi.
O percurso de 33 km é realizado pela Estrada Real,
passando pelas zonas rurais

de São Lourenço, Soledade
de Minas, Caxambu e Baependi. Durante o trajeto são
disponibilizados pontos de
distribuição de água e em alguns pontos estarão agentes
de saúde dando suporte aos
peregrinos, recolhendo o lixo durante o trajeto.
Logo no início os ﬁéis pas-

sam pelo primeiro desaﬁo,
os morros, é um trecho com
várias subidas, as vezes bem
íngremes e depois o relevo
é mais plano, tornando a caminhada mais leve e agradável, onde é possível curtir e
muito a paisagem . O trecho
mais difícil são os últimos
8km entre Caxambu e Bae-

pendi, com poucas sombras
e muitas pedras, a trilha segue margeando a antiga estrada de férrea.
O padre Roberto Nogueira, da Paróquia São Pedro e
São Paulo de São Lourenço,
às 10h receberá os ﬁéis para
uma celebração eucarística
no Santuário de Nhá Chica.

Reunião na Câmara Municipal tem
grande participação da população
Na última segunda-feira,
dia 27 de abril, aconteceu
como de costume a reunião
na Câmara Municipal. A pauta discutida era um Projeto
de Lei do prefeito municipal,
José Neto, que solicitava uma
autorização para utilizar o
superávit do Saae.
Superávit é o excedente,
ou seja, é um saldo que o
SAAE tem no valor de 8,5 milhões. Desse total o prefeito
solicitou 4,3 milhões, dos
quais 2 milhões são para custear obras de melhoria e o
outros 2,3 milhões para custear os serviços urbanos.
Os serviços urbanos foram
transferidos para o SAAE em
agosto de 2014, ou seja, passaram a ser cobrados junto

a conta de água. Isso ocorreu,
pois antes era cobrado junto
ao IPTU e devido a inadimplência, não estavam sendo
recolhidos. Arrecada-se mensalmente 300 mil reais com
os serviços urbanos, porém,
gasta-se 420 mil reais.
A polêmica criada em torno desse assunto deve-se ao
fato de que os vereadores
Gil, Abel e Fabrício eram contra a liberação dos 4,3 milhões. Eles concordam com
a liberação dos 2 milhões para as obras de melhoria, mas
discordam da liberação dos
2,3 milhões para os serviços
urbanos.
De acordo com o vereador
Gil: “A ideia é o prefeito enviar um projeto para câmara

para conter os gastos, pois
nós temos que ter muita responsabilidade. (...) O orçamento do SAAE para esse ano
é de 14,4 milhões, o de serviços urbanos é de 3,2 milhões, que somam 17,5 milhões e é o que foi gasto nos
último 5 anos. Ao solicitar
mais 2 milhões para os Ser-

viços Urbanos, esse valor chega a quase 20 milhões. E é
por isso que nós fomos contra, não achamos certo esse
aumento exorbitante.”
Apesar da oposição e de
todos os argumentos do vereador GIl, o projeto de lei
foi votado e aprovado com
10 votos a 3.
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DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Plantas Tóxicas para
cães e gatos - Parte 2

Os animais não devem passear soltos ou sozinhos; estando presos à coleira podem ser rapidamente afastados
de qualquer planta que tentem ingerir. Sempre que possível, deve-se evitar que o cão ou gato passeie livremente
em sítios, chácaras ou fazendas. Deve-se evitar também
receitas caseiras feitas com plantas sem orientação do médico veterinário.
Abaixo estão relacionadas algumas
plantas tóxicas mais comuns:
1. Aloe Vera (babosa)
2. Amarílis
3. Antúrio
4. Azaléia
5. Cheﬂera
6. Comigo-ninguém-pode
7. Copo-de-leite
8. Espada-de-são-jorge

9. Espirradeira
10. Filodendro
11. Hortênsia
12. Mamona
13. Mandioca brava
14. Orelha-de-elefante
15. Ruibarbo
16. Trombeteira

Se o seu animal gosta ou têm hábito de ingerir plantas,
ele pode ser “presenteado” com um bonito canteiro de
erva-cidreira, por exemplo.
Falando ainda em plantas, é bom lembrar que muitos
produtos utilizados como adubo (por exemplo, a torta de
mamona) ou inseticidas para controle de pragas nas plantas, também são fontes muito perigosas de produtos tóxicos para os animais.
Todo cuidado é pouco para manter a saúde dos nossos
bichinhos!

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

www.sljornal.com.br

cidades

DOMINGO, 03 DE MAIO DE 2015

Rádio Alternativa completa 15 anos
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BETO BACHA

Giro Esportivo

Natan de Oliveira - O locutor está na emissora
desde a inauguração. Foto do ano de 2001

O Torneio Início do Trabalhador será realizado neste dia
1º no campo do Esporte com 10 equipes na disputa, o início será as 8:30 hs. Com dois tempos de 15 minutos e decisão de penais após empate.
1 = Popular X Rio Verde
2 = Conquista X Verdão
3 = Mirante X Novo Horizonte
4 = Miramar X Guiomoto
5 = Jardim América X Biquinha

Rádio Alternativa doa prótese para garoto no Natal

União

D’J Werneck, Romano e Moby fazem parte do atual time de locutores da Rádio

No dia 1° de Maio de 2000
entrou no ar em São Lourenço a rádio mais ouvida da cidade, a Rádio Alternativa FM.
Mas sua história teve início
muito antes disso. No ﬁnal da
década de 70, Acyr Dutra dirigia a extinta rádio São Lourenço AM e desejava a concessão de uma rádio FM. Após
alguns anos, seus ﬁlhos realizaram o sonho do pai e conseguiram a concessão. Nascia,
assim, a Rádio Alternativa.
Com uma programação
bem diversiﬁcada, a Rádio
Alternativa deu voz à população através do Programa
Plantão da Cidade e do quadro, líder de audiência, Boca
no Trombone. O Plantão da
Cidade é um programa de
entrevistas que traz, de segunda a sexta, informações
para população sobre diver-

sos assuntos como política,
saúde, educação, utilidade
pública, entre outros. E o Boca no Trombone vai ao ar toda quinta-feira, neste quem
fala é a população, através
do telefone as pessoas ligam
e fazem suas reclamações,
elogios, críticas sobre diversos assuntos.
A programação da Alternativa conta ainda com diversos programas como O
Sertão é Nosso com Natan
de Oliveira, Manhã Alternativa com Anderson Joinha,
Show da Tarde com Moby,
Vibração Alternativa com
Werneck, Território Alternativa com Felipe Goiaba, Pagodão Alternativa com Moby, Pertubação com Romano
e Guilherme, Alma Caipira
com Mazinho Quevedo, Domingo Total com Benê de

Oliveira e Expresso Saudade
com José Luiz.
Responsabilidade Social
sempre foi um lema da Rádio Alternativa. Desde sua
inauguração o locutor Natan
de Oliveira organiza o projeto Papai Noel do Sertão, no
qual as crianças enviam cartas com pedidos e os ouvintes enviam os presentes. Além
deste, são realizados diversas outras campanhas como,
por exemplo, Alternativa
Criança, a Campanha do Agasalho, campanhas para cirurgias de pessoas que não têm
condições de custeá-las, campanha para compra de aparelhos auditivos, computadores especiais para cegos,
aparelho respiratório, entre
outras. No total já foram arrecadados mais de 1,2 milhões de reais.

Além disso, a Rádio Alternativa colaborou, também,
com o desenvolvimento do
comércio sãolourenciano.
Através de apoio cultural,
pequenas e grandes empresas têm a oportunidade de
divulgar suas marcas, produtos e serviços de forma
mais acessível. Com isso, pequenos empresários saíram
da informalidade e passaram
a oferecer mais opções para os consumidores, gerando emprego e renda para o
município.
Hoje, 15 anos após sua fundação, podemos aﬁrmar que
a Rádio Alternativa se consolidou no mercado de Comunicação e é, segundo pesquisas, a rádio com maior
audiência de São Lourenço.
Parabéns Rádio Alternativa
pelos 15 anos de sucesso!

Santa Helena

Lembrando que o Torneio realizado no ano de 2012 a ﬁnal
foi 1 a 1, entre Biquinha e União, gols de Leandro e Meladinho. E na decisão por pênaltis melhor para o União do bairro Nossa Senhora de Lourdes. No ano passado a equipe do
Santa Helena ﬁcou com o caneco de campeã ao vencer o
Conquista pelo placar de 2 a 0, gols de Douglinhas e Dário.
SÓ FELICIDADE
Parabéns ao casal Viviane
e Bruno. Eles estão radiantes
de alegria com a chegada do
Rubro Negro Enzo. A família
do Restaurante Paladar Mineiro e também da Quitanda
Dois Irmãos deseja muita luz
ao casal com a chegada do
garoto. Muitas felicidades.
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